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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

ntestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-
ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament 
l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-partijiet li jittieħdu 
kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma 
li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
sorveljanza tal-prodotti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE, u 
d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 1999/5/KE, 2000/9/KE, 2000/14/KE, 
2001/95/KE, 2004/108/KE, 2006/42/KE, 2006/95/KE, 2007/23/KE, 2008/57/KE, 
2009/48/KE, 2009/105/KE, 2009/142/KE, 2011/65/UE, ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, 
ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 u r-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0075),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 33, 114(1) u 207 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0043/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
22 ta' Mejju 20131,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
koperti minn dan ir-Regolament ma 
għandhomx ikunu indirizzati 
esklussivament għall-protezzjoni tas-saħħa 
u s-sigurtà iżda għandhom ikunu 
applikabbli wkoll għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tfittex li 
tissalvagwardja interessi pubbliċi oħra, 
pereżempju, permezz tar-regolazzjoni tal-
preċiżjoni tal-kejl, il-kompatibbiltà 
elettromanjetika u l-effiċjenza enerġetika.

(2) L-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
koperti minn dan ir-Regolament ma 
għandhomx ikunu indirizzati 
esklussivament għall-protezzjoni tas-saħħa 
u s-sigurtà iżda għandhom ikunu 
applikabbli wkoll għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tfittex li 
tissalvagwardja interessi pubbliċi oħra, 
pereżempju, permezz tar-regolazzjoni tal-
preċiżjoni tal-kejl, il-kompatibbiltà 
elettromanjetika, l-effiċjenza enerġetika u 
l-leġiżlazzjoni ambjentali applikabbli.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Li tobbliga l-awtoritajiet responsabbli 
mill-kontroll ta' prodotti li jidħlu fis-suq 
tal-Unjoni biex iwettqu verifiki fuq skala 
adegwata għalhekk tikkontribwixxi għal 
suq għall-prodotti aktar sigur fl-Unjoni. 
Sabiex tiżdied l-effettività ta' tali verifiki, 
għandhom jissaħħu l-kooperazzjoni u l-
iskambju ta' informazzjoni bejn dawk l-
awtoritajiet u l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq li jikkonċernaw il-prodotti li 
joħolqu riskju.

(20) Li tobbliga l-awtoritajiet responsabbli 
mill-kontroll ta' prodotti li jidħlu fis-suq 
tal-Unjoni biex iwettqu verifiki fuq skala 
adegwata għalhekk tikkontribwixxi għal 
suq għall-prodotti aktar sigur fl-Unjoni. 
Sabiex tiżdied l-effettività ta' tali verifiki, 
dawk l-awtoritajiet u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu 
obbligati jikkooperaw u jagħmlu skambju 
ta' informazzjoni rigward prodotti li 
joħolqu riskju u prodotti mhux konformi.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jingħataw is-setgħa li jeqirdu l-
prodotti, iwaqqfuhom milli jaħdmu jew 
jordnaw il-qirda tagħhom permezz ta' 
operatur ekonomiku rilevanti, jekk iħossu 
li huwa meħtieġ u proporzjonat biex 
jiżguraw li tali oġġetti ma jistgħux joħolqu 
aktar theddid.

(21) L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jingħataw is-setgħa li jeqirdu l-
prodotti, iwaqqfuhom milli jaħdmu jew 
jordnaw il-qirda tagħhom permezz ta' 
operatur ekonomiku rilevanti, jekk iħossu 
li huwa meħtieġ u proporzjonat biex 
jiżguraw li tali oġġetti ma jistgħux joħolqu 
aktar theddid. L-operatur ekonomiku 
rilevanti għandu jġorr l-ispejjeż kollha 
relatati ma’ dawk l-azzjonijiet, b’mod 
partikolari l-ispejjeż imġarrba mill-
awtorità tas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Minħabba d-daqs tas-suq tal-Unjoni 
għall-oġġetti u minħabba li ma hemmx 
fruntieri interni, huwa importanti fejn li l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri jkunu jsiru u jkunu kapaċi 
jikkooperaw ma' xulxin b'mod effettiv u li 
jikkoordinaw sostenn u azzjoni konġunti. 
Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi għal għajnuna reċiproka.

(25) Minħabba d-daqs tas-suq tal-Unjoni 
għall-oġġetti u minħabba li ma hemmx 
fruntieri interni, huwa importanti li dan ir-
Regolament jibni l-qafas għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-
Istati Membri jkunu jsiru u jkunu kapaċi 
jikkooperaw ma' xulxin b'mod effettiv u li 
jikkoordinaw sostenn u azzjoni konġunti. 
Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti, 
infurzati, ivverifikati u ffinanzjati kif 
dovut mekkaniżmi għal għajnuna 
reċiproka.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-applikazzjoni konsistenti ta’ dan 
ir-Regolament għandha tiġi mmonitorjata 
mill-qrib mill-Kummissjoni, li għandha 
wkoll, meta jkun neċessarju, tagħti 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri 
meta tħoss li s-setgħat u r-riżorsi li jkunu 
taw lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
tagħhom ma jkunux suffiċjenti biex 
jissodisfaw b’mod xieraq ir-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premess 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-korrimenti u l-aċċidenti jpoġġu 
piż soċjali u ekonomiku kbir fuq is-
soċjetajiet b’mod ġenerali u fuq l-
individwi. ll-prevenzjoni tal-korrimenti u 
l-aċċidenti tista’ tissaħħaħ primarjament 
billi titjieb is-sorveljanza tal-korrimenti. 
Abbażi tal-esperjenza miksuba fil-qafas 
tal-proġett Azzjoni Konġunta dwar il-
Monitoraġġ tal-Korrimenti fl-Ewropa 
(Joint Action on Monitoring Injuries in 
Europe (JAMIE)), għandha tiġi stabbilita 
b’urġenza database pan-Ewropea 
ġenwina dwar il-korrimenti, speċjalment 
fid-dawl tal-fatt li l-proġett JAMIE jiskadi 
fl-2014. Barra minn hekk, huwa meħtieġ 
impenn politiku biex jiġi żgurat li l-
iskambju ta’ data dwar il-korrimenti bejn 
l-Istati Membri jkun prijorità assoluta.
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Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għandu jitwaqqaf Forum Ewropew 
tas-Sorveljanza tas-Suq magħmul minn 
rappreżentanti mill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq. Il-Forum għandu 
jipprovdi mezz biex jinvolvi lill-partijiet 
interessati kollha kkonċernati, inkluż
organizzazzjonijiet professjonali u 
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, sabiex 
jieħdu vantaġġ mill-informazzjoni 
disponibbli rilevanti għas-sorveljanza tas-
suq meta jistabbilixxi, jimplimenta u 
jaġġorna l-programmi tas-sorveljanza tas-
suq.

(27) Għandu jitwaqqaf Forum Ewropew 
tas-Sorveljanza tas-Suq magħmul minn 
rappreżentanti mill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq. Il-Forum għandu jservi 
bħala pjattaforma għal kooperazzjoni 
strutturata bejn l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri u għandu jipprovdi mezz 
kontinwu u permanenti biex jinvolvi lill-
partijiet interessati kollha kkonċernati, 
inklużi organizzazzjonijiet professjonali, 
organizzazzjonijiet tal-industrija u 
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, sabiex 
jieħdu vantaġġ mill-informazzjoni 
disponibbli rilevanti għas-sorveljanza tas-
suq meta jistabbilixxi, jimplimenta u 
jaġġorna l-programmi tas-sorveljanza tas-
suq.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
sostenn għall-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
tipparteċipa fil-Forum. Ir-Regolament 
għandu jistipula lista ta’ kompiti li 
għandhom jitwettqu mill-Forum. 
Segretarju eżekuttiv għandu jorganizza l-
laqgħat tal-Forum u jipprovdi sostenn 
operattiv ieħor għat-tlestija tal-kompiti 

(28) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
sostenn għall-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
tipparteċipa fil-Forum. Ir-Regolament 
għandu jistipula lista ta’ kompiti li 
għandhom jitwettqu mill-Forum. 
Segretarju eżekuttiv għandu jorganizza l-
laqgħat tal-Forum u jipprovdi sostenn 
operattiv ieħor għat-tlestija tal-kompiti 
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tiegħu. tiegħu. Sabiex tissimplifika l-prattiki tas-
sorveljanza tas-suq fi ħdan l-Unjoni, u 
sabiex tagħmel is-sorveljanza tas-suq 
iktar effikaċi, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra li tressaq proposta, meta dan 
ir-Regolament jerġa’ jiġi eżaminat, biex 
il-Forum jingħata s-setgħa li jistabbilixxi 
rakkomandazzjonijiet vinkolanti fir-
rigward tal-kwalità u l-prattiki tas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Fid-dawl tal-kunflitt bejn in-numru 
ikbar ta’ prodotti fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq 
intern fuq naħa, u r-restrizzjonijiet fuq ir-
riżorsi pubbliċi li jillimitaw il-possibilità li 
s-sorveljanza pubblika tas-suq tiżdied 
b’mod drastiku fuq skala adegwata fuq 
in-naħa l-oħra, il-Kummissjoni għandha 
tesplora soluzzjonijiet komplementari, 
ġodda u innovattivi għal sorveljanza tas-
suq iktar effikaċi fuq skala ikbar, bħall-
verifika minn parti terza tas-sistemi tal-
kontroll tal-kwalità u l-prodotti. Il-
Kummissjoni għandha tinkludi r-riżultati 
ta’ dawk id-deliberazzjonijiet f’rapport ta’ 
valutazzjoni ġenerali mfassal 
b’konformità mal-Artikolu 33 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
għall-ksur ta' dan ir-Regolament u jiżguraw 
li dawn ikunu implimentati. Dawn il-
penalitajiet iridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(33) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
għall-ksur ta' dan ir-Regolament u jiżguraw 
li dawn ikunu implimentati. Dawn il-penali
jridu jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi u jinkludu penali 
amministrattivi li jkunu armonizzati 
madwar l-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-inrojtu minn 
dawk il-penali amministrattivi jkunu 
allokati għal attivitajiet tas-sorveljanza 
tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu penali ta’ deterrent madwar l-UE, inklużi imposti kbar, għall-operaturi 
ekonomiċi li jintroduċu deliberatament prodotti perikolużi jew mhux konformi fis-suq uniku. 
L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq bħala prijorità, 
u b’segwitu għal dan, għandhom jallokaw riżorsi suffiċjenti għal dawk l-attivitajiet.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Sabiex issaħħaħ id-deterrenza tal-
penali, il-Kummissjoni għandha 
tagħmilhom pubbliċi. Barra minn hekk, l-
operaturi ekonomiċi li jinstabu 
ripetutament fi ksur ta’ dan ir-
Regolament għandhom jitqiegħdu fuq 
lista sewda pubblika għall-Unjoni kollha.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Is-sorveljanza tas-suq għandha tkun 
iffinanzjata, għall-anqas parti minnha, 
minn ħlasijiet imposti fuq operaturi 
ekonomiċi fejn il-ħlasijiet huma mitluba 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
biex tieħu azzjoni korrettiva jew meta 
dawk l-awtoritajiet ikunu obbligati jieħdu 
azzjoni huma nfushom.

(34) Is-sorveljanza tas-suq għandha tkun 
iffinanzjata, għall-anqas parti minnha, 
minn ħlasijiet imposti fuq operaturi 
ekonomiċi fejn il-ħlasijiet huma mitluba 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
biex tieħu azzjoni korrettiva jew meta 
dawk l-awtoritajiet ikunu obbligati jieħdu 
azzjoni huma nfushom. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-introjtu mill-
ħlasijiet li jsiru b’konformità ma’ dan ir-
Regolament ikunu allokati għal attivitajiet 
tas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq bħala prijorità, 
u b’segwitu għal dan, għandhom jallokaw riżorsi suffiċjenti għal dawk l-attivitajiet.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-
rigward ta’ kundizzjonijiet uniformi biex 
jitwettqu verifiki b’referenza għal 
kategoriji jew setturi tal-prodott partikulari, 
inkluż id-daqs tal-verifiki li għandhom 
jitwettqu u l-adegwatezza tal-kampjuni li 
għandhom jiġu vverifikati. Is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw 
ukoll fir-rigward tal-modalitajiet għall-
provvediment ta’ informazzjoni għall-

(38) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-
rigward ta’ kundizzjonijiet uniformi biex 
jitwettqu verifiki b’referenza għal 
kategoriji jew setturi tal-prodott partikulari, 
inkluż id-daqs tal-verifiki li għandhom 
jitwettqu u l-adegwatezza tal-kampjuni li 
għandhom jiġu vverifikati. Is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw 
ukoll fir-rigward tal-modalitajiet għall-
provvediment ta’ informazzjoni għall-
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awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq minn 
operaturi ekonomiċi, fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet uniformi 
biex jiġu ddeterminati każijiet li fihom tali 
informazzjoni ma hemmx għalfejn li tkun 
ipprovduta. Is-setgħat ta’ implimentazjoni 
għandhom jingħataw ukoll fir-rigward tal-
modalitajiet u l-proċeduri għall-iskambju 
ta’ informazzjoni permezz tar-RAPEX u 
fir-rigward tal-adozzjoni ta’ restrizzjonijiet 
kummerċjali temporanji jew permanenti 
dwar prodotti li joħolqu riskju serju, fejn 
xieraq, u jispeċifikaw il-miżurui ta’ 
kontroll meħtieġa li għandhom jittieħdu 
mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni 
effettiva tagħhom fejn leġiżlazzjoni oħra 
tal-Unjoni ma tipprovdix proċedura biex 
tindirizza r-riskji inkwistjoni. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
f’konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq minn 
operaturi ekonomiċi, fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet uniformi 
biex jiġu ddeterminati każijiet li fihom tali 
informazzjoni ma hemmx għalfejn li tkun 
ipprovduta. Is-setgħat ta’ implimentazjoni 
għandhom jingħataw ukoll fir-rigward tal-
modalitajiet u l-proċeduri għall-iskambju 
ta’ informazzjoni permezz tar-RAPEX u 
fir-rigward tal-adozzjoni ta’ restrizzjonijiet 
kummerċjali temporanji jew permanenti 
dwar prodotti li joħolqu riskju serju, fejn 
xieraq, u jispeċifikaw il-miżurui ta’ 
kontroll meħtieġa li għandhom jittieħdu 
mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni 
effettiva tagħhom fejn leġiżlazzjoni oħra 
tal-Unjoni ma tipprovdix proċedura biex 
tindirizza r-riskji inkwistjoni. Barra minn 
hekk, għandhom jiġu konferiti setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-metodoloġija ġenerali għall-
valutazzjoni tar-riskju u, fejn xieraq, linji 
gwida għall-applikazzjoni ta’ dik il-
metodoloġija ġenerali għal kategoriji 
speċifiċi ta’ prodotti. Dawk is-setgħat 
għandhom ikunu eżerċitati f’konformità 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Dan ir-Regolament għandu jkun 
konformi mal-prinċipju tal-prekawzjoni 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem, tal-konsumatur u 
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tal-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied referenza speċifika għall-prinċipju tal-prekawzjoni sabiex tiġi enfasizzata l-
importanza ewlenija tiegħu f’dan ir-regolament.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “prodott” tfisser prodott li jinkiseb 
permezz ta’ proċess ta’ manifattura;

(1) “prodott” tfisser sustanza, 
preparazzjoni jew oġġett prodotti permezz 
ta’ proċess ta’ manifattura li ma jkunux 
ikel, għalf, prodotti ta’ oriġini umana u 
prodotti ta’ pjanti u annimali relatati 
direttament mar-riproduzzjoni futura 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-terminu “prodott”.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "rappreżentant awtorizzat" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
stabbilita fl-Unjoni li tkun irċeviet mandat 
bil-miktub mingħand il-manifattur sabiex 
taġixxi f'ismu fir-rigward tal-kompiti 
speċifikati;

(5) "rappreżentant awtorizzat" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
stabbilita fl-Unjoni li tkun irċeviet mandat 
bil-miktub mingħand il-manifattur sabiex 
taġixxi f'ismu fir-rigward tal-kompiti 
speċifikati fir-rigward tal-obbligi ta' dan 
tal-aħħar skont il-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-Unjoni;
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “prodott li jippreżenta riskju" tfisser 
prodott li għandu l-potenzjal li jaffettwa 
b'mod negattiv is-saħħa u s-sigurtà tal-
persuni inġenerali, is-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol, il-protezzjoni tal-
konsumatur, l-ambjent u s-sikurezza 
pubblika kif ukoll interessi pubbliċi oħra sa 
ċertu punt li tmur lil hinn minn dak li huwa 
meqjus bħala raġjonevoli u aċċettabbli 
skont il-kundizzjonijiet normali jew 
prevedibbli b'mod raġjonevoli tal-użu tal-
prodott ikkonċernat, inkluż iż-żmien tal-
użu u, fejn applikabbli, ir-rekwiżiti tat-
tqegħid tiegħu fis-servizz, l-installazzjoni u 
l-manteniment.

(13) “prodott li jippreżenta riskju" tfisser 
prodott li:

(a) ma jikkonformax mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-Unjoni, jew
(b) għandu l-potenzjal li jaffettwa b'mod 
negattiv is-saħħa u s-sigurtà tal-persuni 
inġenerali, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol, il-protezzjoni tal-konsumatur, 
l-ambjent u s-sikurezza pubblika kif ukoll 
interessi pubbliċi oħra sa ċertu punt li tmur 
lil hinn minn dak li huwa meqjus bħala 
raġjonevoli u aċċettabbli skont il-
kundizzjonijiet normali jew prevedibbli 
b'mod raġjonevoli tal-użu tal-prodott 
ikkonċernat, inkluż iż-żmien tal-użu u, fejn 
applikabbli, ir-rekwiżiti tat-tqegħid tiegħu 
fis-servizz, l-installazzjoni u l-
manteniment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ambitu ta’ dan ir-Regolament, din l-emenda tikkjarifika li r-rekwiżiti skont 
dan ir-Regolament ma għandhomx ikunu limitati għas-sigurtà tal-prodott biss, iżda jeħtieġ li 
jitwessgħu sabiex ikunu inklużi l-oqsma tekniċi l-oħra kollha fejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza jintalbu jaġixxu.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) “prodott li jippreżenta riskju 
emerġenti” tfisser prodott li jippreżenta 
riskju ġdid li jkun qed jiżviluppa jew 
riskju magħruf f’kundizzjonijiet ġodda 
jew mhux familjari, li potenzjalment 
ikollu impatt sinifikanti, iżda li jkun 
għadu ma jistax jiġi kkwantifikat jew 
mifhum kompletament.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "leġiżlazzjoni Komunitarja ta’ 
armonizzazzjoni" tfisser leġiżlazzjoni tal-
Unjoni li tarmonizza l-kundizzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti;

(18) "leġiżlazzjoni Komunitarja ta’ 
armonizzazzjoni" tfisser leġiżlazzjoni tal-
Unjoni li tarmonizza l-kundizzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
billi tistabbilixxi l-karatteristiċi meħtieġa 
ta’ prodott bħalma huma l-livelli tal-
kwalità, il-prestazzjoni, is-sigurtà jew id-
dimensjonijiet, inklużi r-rekwiżiti 
applikabbli għall-prodott fir-rigward tad-
denominazzjoni tal-prodott, it-
terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi tal-ittestjar, l-imballaġġ, l-
immarkar jew it-tikkettar u l-proċeduri ta’ 
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valutazzjoni tal-konformità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-terminu li jistabbilixxi li għandha tkun koperta l-leġiżlazzjoni li tikkonċerna t-
tqegħid fis-suq ta' oġġetti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorveljanza tas-suq għandha tiġi 
organizzata u mwettqa f'konformità ma' 
dan ir-Regolament bil-ħsieb li tiżgura li l-
prodotti li jippreżentaw riskju ma jsirux 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni u li, fejn tali 
prodotti jkunu saru disponibbli, għandhom 
jittieħdu miżuri effettivi biex jitneħħa r-
riskju ppreżentat mill-prodott.

2. Is-sorveljanza tas-suq għandha tiġi 
organizzata u mwettqa f'konformità ma' 
dan ir-Regolament bil-ħsieb li tiżgura li l-
prodotti li jippreżentaw riskju, inklużi 
prodotti li ma jkunux konformi mal-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE ma jsirux 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni u li, fejn tali 
prodotti jkunu saru disponibbli, għandhom 
jittieħdu miżuri effettivi biex jitneħħa r-
riskju ppreżentat mill-prodott u tintemm 
in-nuqqas ta’ konformità tiegħu.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-implimentazzjoni tal-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq u l-kontrolli fil-fruntieri 
esterni għandhom jiġu mmonitorjati mill-
Istati Membri għandhom jirrapportaw 
dwar dawn l-attivitajiet u l-kontrolli lill-
Kummissjoni kull sena. L-informazzjoni 
rrappurtata għandha tinkludi statistika 
rigward l-għadd ta’ kontrolli mwettqa u 

3. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw dwar l-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq u l-kontrolli fil-fruntieri 
esterni lill-Kummissjoni kull sena. L-
informazzjoni rrappurtata għandha tinkludi 
statistika rigward l-għadd u l-eżiti ta’ 
kontrolli mwettqa u għandha tiġi 
kkomunikata lill-Istati Membri kollha. Il-
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għandha tiġi kkomunikata lill-Istati 
Membri kollha. L-Istati Membri jistgħu 
jagħmlu sommarju tar-riżultati aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Kummissjoni għandha tagħmel sommarju 
tal-informazzjoni rrapportata lilha 
disponibbli għall-pubbliku b’mod 
elettroniku u, fejn xieraq, b’mezzi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħhom. Barra 
minn hekk, l-informazzjoni rilevanti dwar il-prestazzjoni ta’ Stati Membri differenti għandha 
tkun disponibbli pubblikament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-attivitajiet tas-sorveljanza 
tas-suq imwettqa skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku, b'mod elettroniku u, fejn 
xieraq, permezz ta' mezzi oħra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tar-riżultati hija inkluża fil-paragrafu 3.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jingħataw is-setgħat u jkunu 
afdati bir-riżorsi u l-mezzi meħtieġa għat-
twettiq korrett tal-kompiti tagħhom.

2. Kull Stat Membru għandu jagħti lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq is-
setgħat u jafdahom bir-riżorsi u l-mezzi 
meħtieġa għat-twettiq korrett tal-kompiti 
tagħhom u jirrapporta lill-Kummissjoni 
dwarhom. Il-Kummissjoni għandha 
tevalwa jekk dawk is-setgħat u r-riżorsi 
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humiex suffiċjenti għall-prestazzjoni 
xierqa tal-obbligi ta’ sorveljanza tas-suq 
ta’ dak l-Istat Membru skont dan ir-
Regolament, u għandha tagħmel ir-
riżultati tal-valutazzjonijiet tagħha 
disponibbli għall-pubbliku b’mod 
elettroniku u, fejn xieraq, b’mezzi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata ta’ dan ir-Regolament madwar l-UE, il-
Kummissjoni għandha tingħata l-kompitu li timmonitorja l-implimentazzjoni tiegħu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membri għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmi xierqa biex jiżgura li l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li huwa 
waqqaf jew ħatar jiskambjaw l-
informazzjoni, jikkooperaw u jikkoordinaw 
l-attivitajiet tagħhom bejniethom u mal-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli tal-
prodott fil-fruntieri esterni tal-Unjoni.

3. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiskambjaw l-informazzjoni, 
jikkooperaw u jikkoordinaw l-attivitajiet 
tagħhom bejniethom u mal-awtoritajiet 
inkarigati mill-kontrolli tal-prodotti fil-
fruntieri esterni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom, jipprovdi d-dettalji 
ta' kuntatt meħtieġa, u l-Kummissjoni

4. Kull Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq tiegħu u l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom, filwaqt li jipprovdi 
d-dettalji ta' kuntatt meħtieġa. Il-
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għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-
Istati Membri l-oħra u tippubblika lista ta' 
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

Kummissjoni għandha tagħmel il-lista 
disponibbli għall-pubbliku b’mod 
elettroniku u, fejn xieraq b’mezzi oħrajn.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom iwettqu kontrolli adegwati fuq 
il-karatteristiċi ta’ prodotti fuq skala 
adegwata u bi frekwenza adegwata, 
permezz ta’ kontrolli dokumentarji, u, jekk 
ikun meħtieġ, kontrolli fiżiċi u tal-
laboratorju ibbażati fuq kampjuni 
adegwati. Għandhom jirreġistraw dawn il-
verifiki fis-sistema tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni tas-sorveljanza tas-suq 
imsemmija fl-Artikolu 21.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom iwettqu kontrolli adegwati fuq 
il-karatteristiċi ta’ prodotti, 
irrispettivament mill-kanali ta’ 
distribuzzjoni u t-tekniki ta’ bejgħ, fuq 
skala adegwata u bi frekwenza adegwata, 
permezz ta’ kontrolli dokumentarji, u, jekk 
ikun meħtieġ, kontrolli fiżiċi u tal-
laboratorju ibbażati fuq kampjuni 
adegwati. Għandhom jirreġistraw dawn il-
verifiki fis-sistema tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni tas-sorveljanza tas-suq 
imsemmija fl-Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tikkjarifika li l-kontrolli jridu jitwettqu wkoll fuq il-prodotti 
mibjugħin online.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun xieraq, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom iwissu lill-
utenti fit-territorji tagħhom fi żmien 
adegwat bi prodotti li dawk l-awtoritajiet 

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom iwissu mingħajr dewmien lill-
utenti fit-territorji tagħhom bi prodotti li 
dawk l-awtoritajiet identifikaw bħala li 
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identifikaw bħala li joħolqu riskju. joħolqu riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq m’għandhomx jiġu permessi tidwim biex jinfurmaw lill-
konsumaturi bi prodotti li jippreżentaw riskju.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jaġixxu filwaqt li jqisu kif 
dovut il-gravità tar-riskju u l-prinċipju 
tal-prekawzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza speċifika għall-prinċipju tal-prekawzjoni.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jidħlu fil-bini tal-operaturi 
ekonomiċi u jieħdu kwalunkwe kampjuni 
meħtieġa ta' prodotti, meta jkun meħtieġ u 
ġustifikat li jwettqu d-doveri tagħhom.

4. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jidħlu fil-bini tal-operaturi 
ekonomiċi, iwettqu kontrolli dokumentarji 
xierqa, jagħmlu kopji tad-dokumenti 
rilevanti u jieħdu kwalunkwe kampjuni 
meħtieġa ta' prodotti, meta jkun meħtieġ u 
ġustifikat li jwettqu d-doveri tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ setgħat addizzjonali lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq se jiżgura l-
prestazzjoni bir-reqqa tal-kompiti tagħhom.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdu lill-konsumaturi u lil partijiet 
oħra interessati bl-opportunità li jressqu 
ilmenti dwar kwistjonijiet rigward is-
sigurtà tal-prodotti, l-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq u riskji li jfeġġu 
b'konnessjoni mal-prodotti u jsegwu dawk 
l-ilmenti kif xieraq.

(a) jipprovdu lill-konsumaturi u lil partijiet 
oħra interessati bl-opportunità li jressqu 
ilmenti dwar kwistjonijiet rigward is-
sigurtà tal-prodotti, l-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq u riskji li jfeġġu 
b'konnessjoni mal-prodotti u jsegwu dawk 
l-ilmenti f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jivverifikaw li ttieħded azzjoni 
korrettiva;

(b) jivverifikaw li ttieħded azzjoni 
korrettiva f’waqtha;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) isegwu u jżommu rwieħhom aġġornati 
mal-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u 

(c) isegwu u jżommu rwieħhom aġġornati 
mal-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u 
tekniku rigward is-sigurtà tal-prodotti u l-
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tekniku rigward is-sigurtà tal-prodotti. konformità tal-prodotti mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ambitu ta’ dan ir-Regolament, dan ir-rekwiżit m’għandux ikun limitat għas-
sigurtà tal-prodott biss, iżda jeħtieġ li jitwessa’ sabiex ikunu inklużi l-oqsma tekniċi l-oħra 
kollha fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza jintalbu jaġixxu.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jfassal 
programmi speċifiċi għas-settur u għandu 
jirrevedi dawn il-programmi, u 
jaġġornawhom kull sena, jekk ikun hemm 
bżonn. Dawn il-programmi għandhom 
ikopru s-setturi kollha li fihom l-
awtoritajiet iwettqu attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq.

2. Kull Stat Membru għandu jfassal 
programmi speċifiċi għas-settur bil-
kontribuzzjoni tal-partijiet interessati 
kkonċernati ewlenin, inklużi l-
organizzazzjonijiet professjonali, l-
organizzazzjonijiet tal-industrija u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, u 
għandu jirrevedi dawn il-programmi, u 
jaġġornahom kull sena, jekk ikun hemm 
bżonn. Dawn il-programmi għandhom 
ikopru s-setturi kollha li fihom l-
awtoritajiet iwettqu attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
programmi ġenerali u dawk speċifiċi 
għas-settur u, jekk ikun xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri 
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bbażati fuq dik il-valutazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel l-eżiti tal-
valutazzjonijiet tagħha u, jekk ikun 
applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
tagħha lill-Istati Membri disponibbli 
għall-pubbliku b’mod elettroniku u, fejn 
xieraq, b’mezzi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata ta’ dan ir-Regolament madwar l-UE, il-
Kummissjoni għandha tingħata l-kompitu li timmonitorja l-implimentazzjoni tiegħu u tagħti, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba, l-operaturi ekonomiċi u, fejn 
applikabbli, il-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità, għandhom jagħmlu disponibbli 
għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
kwalunkwe dokumentazzjoni u l-
informazzjoni li dawk l-awtoritajiet 
jeħtieġu bil-għan li jwettqu l-attivitajiet 
tagħhom, b'lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment minnhom.

1. B’segwitu għal talba motivata, l-
operaturi ekonomiċi għandhom, skont ir-
rwol rispettiv tagħhom fil-katina tal-
provvista u, fejn applikabbli, inklużi l-
korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, 
għandhom jagħmlu disponibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
kwalunkwe dokumentazzjoni u l-
informazzjoni li dawk l-awtoritajiet 
jeħtieġu bil-għan li jwettqu l-attivitajiet 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ operaturi ekonomiċi different għandhom ikunu definiti b’mod iktar ċar, skont ir-
rwoli rispettivi tagħhom fil-katina tal-provvista.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-manifatturi stabbiliti barra mill-
Unjoni għandhom jaħtru rappreżentant 
awtorizzat stabbilit fl-Unjoni għall-finijiet 
ta’ sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-manifatturi u l-importaturi 
għandhom jindikaw fuq il-prodott 
isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat 
jew il-marka kummerċjali rreġistrata 
tagħhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu 
jiġu kkuntattjati jew, jekk dan ma jkunx 
possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-prodott. L-
indirizz għandu jindika punt uniku fejn 
jista’ jiġi kkuntattjat il-manifattur jew l-
importatur.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta, waqt li jkunu qed jitwettqu l-verifiki 
msemmija fl-Artikolu 6(1) jew riżultat tal-
informazzjoni riċevuta, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq ikollhom biżżejjed 
raġun biex jemmnu li prodott li huwa 
mqiegħed jew ikun disponibbli fis-suq jew 

Meta, waqt li jkunu qed jitwettqu l-verifiki 
msemmija fl-Artikolu 6(1) jew b’riżultat
tal-informazzjoni riċevuta, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq ikollhom biżżejjed 
raġun biex jemmnu li prodott li huwa 
mqiegħed jew ikun disponibbli fis-suq jew 
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jintuża waqt il-provvediment ta' servizz 
jista' jippreżenta riskju, għandhom iwettqu
dik il-valutazzjoni tar-riskju fir-rigward ta' 
dak il-prodott waqt li jqisu l-
konsiderazzjonijiet u l-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 13.

jintuża waqt il-provvediment ta' servizz 
jista' jippreżenta riskju, inkluż nuqqas ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli 
tal-Unjoni, huma jwettqu dik il-
valutazzjoni tar-riskju fir-rigward ta' dak il-
prodott waqt li jqisu l-konsiderazzjonijiet u 
l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-ambitu tar-Regolament, għandu jkun ċar li dan ir-rekwiżit m’għandux ikun 
limitat għas-sigurtà tal-prodott biss, iżda jinkludi l-oqsma tekniċi l-oħra kollha fejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza jintalbu jaġixxu.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet tal-Istati Membri jistgħu 
jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli prodotti li 
jkunu ta' riskju gravi fejn iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonat. Jistgħu jitolbu 
lill-operatur ekonomiku rilevanti biex 
jagħmel tajjeb għall-ispiża ta' tali azzjoni.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri jistgħu 
jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli prodotti li 
jkunu ta' riskju gravi fejn iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonat. L-ispiża ta' tali 
azzjoni għandha tinġarr kompletament 
jew parzjalment mill-operatur ekonomiku 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika tal-imposti għandha tkun allinjata fir-Regolament sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 
armonizzata madwar l-UE. L-obbligu minflok il-miżura fakultattiva jikkontribwixxi għall-
inċentivi għal azzjoni mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, u jista’ jitqies ukoll bħala 
deterrent għall-operaturi ekonomiċi rilevanti.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jieħdu miżura skont il-
paragrafu 1 fir-rigward ta' operatur 
ekonomiku li naqas milli jieħu l-azzjoni 
korrettiva meħtieġa, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ituh għall-
anqas 10 ijiem li fihom jista' jsemma' 
leħnu.

3. Qabel ma jieħdu miżura skont il-
paragrafu 1 fir-rigward ta' operatur 
ekonomiku li naqas milli jieħu l-azzjoni 
korrettiva meħtieġa, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ituh għall-
anqas 10 ijiem kalendarji li fihom jista' 
jsemma' leħnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika biex tiġi żgurata ċertezza legali.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jitolbu ħlasijiet lil operaturi 
ekonomiċi li jkopru kompletament jew 
parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet tagħhom, 
inkluż testijiet imwettqa għall-valutazzjoni 
tar-riskju, meta jieħdu miżuri b’konformità 
mal-paragrafi 1 jew 4.

8. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jitolbu ħlasijiet lil operaturi 
ekonomiċi rilevanti li jkopru 
kompletament jew parti mill-ispejjeż tal-
attivitajiet tagħhom, inkluż testijiet 
imwettqa għall-valutazzjoni tar-riskju, 
meta jieħdu miżuri b’konformità mal-
paragrafi 1 jew 4.

Il-ħlasijiet għandhom jiġu kkalkulati 
abbażi tal-ispejjeż reali ta’ kull attività ta’ 
sorveljanza tas-suq, u għandhom jiġu 
applikati għall-operaturi ekonomiċi 
b’suġġett għal tali attivitajiet ta’ 
sorveljanza tas-suq.  Tali ħlas m’għandux 
ikun ogħla mill-ispejjeż reali tal-attività 
ta’ sorveljanza tas-suq imwettqa u jista’ 
jirrifletti kompletament jew parzjalment 
iż-żmien meħud mill-persunal tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq biex 
iwettqu l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prattika tal-imposti għandha tkun allinjata fir-Regolament sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 
armonizzata madwar l-UE. L-obbligu minflok il-miżura fakultattiva jikkontribwixxi għall-
inċentivi għal azzjoni mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, u jista’ jitqies ukoll bħala 
deterrent għall-operaturi ekonomiċi rilevanti.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien 60 jum mill-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni lill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 20(4), tal-miżuri meħudha skont 
il-paragrafi 1 jew 4 tal-Artikolu 10 mill-
oriġinali li tinnotifika l-Istat Membru, Stat 
Membru jista' joġġezzjoni għal dawk il-
miżuri meta jkunu marbuta ma’ prodott 
soġġett għal-leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni. L-Istat 
Membru għandu jiddikjara r-raġunijiet 
tiegħu għall-oġġezzjoni, jindika 
kwalunkwe differenzi fil-valutazzjoni tar-
riskju tiegħu ippreżentati mill-prodott u 
jsemmi kwalunkwe ċirkostanzi speċjali u 
informazzjoni addizzjonali rigward il-
prodott inkwistjoni.

1. Fi żmien 60 jum kalendarju mill-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Istati 
Membri, skont l-Artikolu 20(4), tal-miżuri 
meħudha skont il-paragrafi 1 jew 4 tal-
Artikolu 10 mill-oriġinali li tinnotifika l-
Istat Membru, Stat Membru jista' 
joġġezzjoni għal dawk il-miżuri meta 
jkunu marbuta ma’ prodott soġġett għal-
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni. L-Istat Membru għandu jiddikjara 
r-raġunijiet tiegħu għall-oġġezzjoni, 
jindika kwalunkwe differenzi fil-
valutazzjoni tar-riskju tiegħu ippreżentati 
mill-prodott u jsemmi kwalunkwe 
ċirkostanzi speċjali u informazzjoni 
addizzjonali rigward il-prodott inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika biex tiġi żgurata ċertezza legali.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tistabbilixxi 
metodoloġija ġenerali tal-valutazzjoni tar-
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riskju u, fejn xieraq, linji gwida għall-
applikazzjoni ta’ din il-metodoloġija 
ġenerali għal kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 32(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi qafas għal metodoloġija ġenerali għall-valutazzjoni 
tar-riskju.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti jew 
skont il-leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni 
tal-Unjoni li japplikaw għall-prodott u 
jikkonċernaw ir-riskju potenzjali li qed 
jittieħed inkonsiderazzjoni, li jqisu 
kompletament ir-rapporti jew iċ-ċertifikati 
tat-testijiet li jaffermaw il-konformità u li 
jinħarġu minn korp tal-valutazzjoni tal-
konformità;

(a) kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti jew 
skont il-leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni 
tal-Unjoni li japplikaw għall-prodott u 
jikkonċernaw ir-riskju potenzjali li qed 
jittieħed inkonsiderazzjoni, li jqisu 
kompletament ir-rapporti jew iċ-ċertifikati 
tat-testijiet, tal-ispezzjonijiet u tal-kalibrar 
li jaffermaw il-konformità u li jinħarġu 
minn korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
akkreditat skont ir-Regolament (KE) 
Nru 765/2008;

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konformità mal-kriterji msemmija fil- 3. Il-konformità mal-kriterji msemmija fil-
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punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 
għandhom iqajmu l-preżunzjoni li l-prodott 
jissalvagwardja b'mod adegwat l-interessi 
pubbliċi li jirrigwardaw dawk il-kriterji. 
Madanakollu, dan ma għandux jipprevjeni 
lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq milli 
jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament 
meta jkun hemm evidenza ġdida li, 
minkejja tali konformità, il-prodott joħloq 
riskju.

punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 
għandhom iqajmu l-preżunzjoni li l-prodott 
jissalvagwardja b'mod adegwat l-interessi 
pubbliċi li jirrigwardaw dawk il-kriterji. 
Madanakollu, dan ma għandux jipprevjeni 
lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq milli 
jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament 
meta jkun hemm evidenza ġdida li, 
minkejja tali konformità, il-prodott joħloq 
riskju. F’dak il-każ, l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq għandha turi li dak il-
prodott jippreżenta riskju.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prodott li r-rilaxx tiegħu ġie sospiż mill-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli fil-
fruntieri esterni skont l-Artikolu 14 għandu 
jiġi rilaxxat jekk, fi żmien tliett ijiem ta’ 
ħidma mis-sospenzjoni tar-rilaxx, dawk l-
awtoritajiet ma jkunux intalbu mill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li 
jkomplu s-sospensjoni jew ikunu ġew 
infurmati mill-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq li l-prodott ma joħloqx riskju, u 
sakemm ir-rekwiżiti u l-formalitajiet kollha 
l-oħra li għandhom x'jaqsmu ma' dak ir-
rilaxx ġew issodisfati.

1. Prodott li r-rilaxx tiegħu ġie sospiż mill-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli fil-
fruntieri esterni skont l-Artikolu 14 għandu 
jiġi rilaxxat jekk, fi żmien tliett ijiem ta’ 
ħidma min-notifika tas-sospensjoni tar-
rilaxx, dawk l-awtoritajiet ma jkunux 
intalbu mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq li jkomplu s-sospensjoni jew ikunu 
ġew infurmati mill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq li l-prodott ma joħloqx 
riskju, u sakemm ir-rekwiżiti u l-
formalitajiet kollha l-oħra li għandhom 
x'jaqsmu ma' dak ir-rilaxx ġew issodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(4) tar-Regolament propost jipprovdi li l-awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli 
fil-fruntieri esterni għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq dwar kwalunke sospensjoni. Għalhekk huwa xieraq li l-perjodu ta’ tlett ijiem ta’ 
ħidma msemmi fl-Artikolu 15(1) jibda min-notifika tas-sospensjoni.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
kwalunkwe leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tapplika 
għall-prodott mar-rilaxx tiegħu, li 
jikkonċernaw ir-riskju potenzjali li qed 
jitqies, tqis kompletament ir-rapporti jew 
iċ-ċertifikati tat-testijiet li jaffermaw il-
konformità u maħruġa minn korp tal-
valutazzjoni tal-konformità, għandha 
tqajjem preżunzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li l-
prodott ma joħloqx riskju. Madanakollu, 
dan ma għandux jipprevjeni lil dawk l-
awtoritajiet milli jiggwidaw lill-awtoritajiet 
inkarigati mill-kontolli fil-fruntieri esterni 
biex ma jirrilaxxawx il-prodott meta jkun 
hemm evidenza, li minkejja tali 
konformità, il-prodott fil-fatt joħloq riskju.

3. Il-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
kwalunkwe leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tapplika 
għall-prodott mar-rilaxx tiegħu, li 
jikkonċernaw ir-riskju potenzjali li qed 
jitqies, tqis kompletament ir-rapporti jew 
iċ-ċertifikati tat-testijiet, tal-ispezzjonijiet u 
tal-kalibrar li jaffermaw il-konformità u 
maħruġa minn korp tal-valutazzjoni tal-
konformità akkreditat skont ir-
Regolament (KE) Nru 765/2008, għandha 
tqajjem preżunzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li l-
prodott ma joħloqx riskju. Madanakollu, 
dan ma għandux jipprevjeni lil dawk l-
awtoritajiet milli jiggwidaw lill-awtoritajiet 
inkarigati mill-kontolli fil-fruntieri esterni 
biex ma jirrilaxxawx il-prodott meta jkun 
hemm evidenza, li minkejja tali 
konformità, il-prodott fil-fatt joħloq riskju.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jitolbu ħlasijiet lil operaturi 
ekonomiċi li jkopru kompletament jew 
parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet tagħhom, 
inkluż testijiet imwettqa għall-valutazzjoni 
tar-riskju, meta jieħdu miżuri skont il-
paragrafu 1.

6. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jitolbu ħlasijiet lill-persuna li 
tiddikjara l-prodott għal ċirkolazzjoni 
libera li jkopru kompletament jew parti 
mill-ispejjeż tal-attivitajiet tagħhom, inkluż 
testijiet imwettqa għall-valutazzjoni tar-
riskju, meta jieħdu miżuri skont il-
paragrafu 1.
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Il-ħlasijiet għandhom jiġu kkalkulati 
abbażi tal-ispejjeż reali ta’ kull attività ta’ 
sorveljanza tas-suq, u għandhom jiġu 
applikati għall-persuna li tiddikjara l-
prodott għal ċirkolazzjoni libera b’suġġett 
għal tali attivitajiet ta’ sorveljanza tas-
suq. Tali ħlas m’għandux ikun ogħla 
mill-ispejjeż reali tal-attività ta’ 
sorveljanza tas-suq imwettqa u jista’ 
jirrifletti kompletament jew parzjalment 
iż-żmien meħud mill-persunal tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq biex 
iwettqu l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika tal-imposti għandha tkun allinjata fir-Regolament sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 
armonizzata madwar l-UE.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 20(4), fi żmien 60 
ġurnata ta’ komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Istati Membri, ta’ 
kwalunkwe rifjut għar-rilaxx ta’ prodott 
għaċ-ċirkolazzjoni libera mill-Istat 
Membru oriġinali li jinnotifika, Stat 
Membru jista’ joġġezzjona għal dak ir-rifju 
meta jkun jikkonċerna prodott soġġett 
għal-leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-
Unjoni. L-Istat Membru għandu jiddikjara 
r-raġunijiet tiegħu għall-oġġezzjoni, 
jindika kwalunkwe differenzi fil-
valutazzjoni tar-riskju tiegħu ippreżentati 
mill-prodott u jsemmi kwalunkwe 
ċirkostanzi speċjali u informazzjoni 
addizzjonali rigward il-prodott inkwistjoni.

1. Skont l-Artikolu 20(4), fi żmien 60 
ġurnata kalendarja ta’ komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Istati Membri, ta’ 
kwalunkwe rifjut għar-rilaxx ta’ prodott 
għaċ-ċirkolazzjoni libera mill-Istat 
Membru oriġinali li jinnotifika, Stat 
Membru jista’ joġġezzjona għal dak ir-rifju 
meta jkun jikkonċerna prodott soġġett 
għal-leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-
Unjoni. L-Istat Membru għandu jiddikjara 
r-raġunijiet tiegħu għall-oġġezzjoni, 
jindika kwalunkwe differenzi fil-
valutazzjoni tar-riskju tiegħu ippreżentati 
mill-prodott u jsemmi kwalunkwe 
ċirkostanzi speċjali u informazzjoni 
addizzjonali rigward il-prodott inkwistjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika biex tiġi żgurata ċertezza legali.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika meta l-punt ta' kuntatt tar-
RAPEX ikollu raġun jemmen li l-effetti 
tar-riskju li jinħoloq minn prodott ma 
jmorrux lil hinn mit-territorju tal-Istat 
Membru tiegħu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-prodotti jiċċirkolaw liberament fis-Suq Uniku, din id-deroga għandha titħassar 
minħabba li hija bla bżonn.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-identifikazzjoni tar-riskji u l-
karatteristiċi tagħhom;

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-ICSMS tista' issir disponibbli wkoll, L-ICSMS għandha ssir disponibbli wkoll, 
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fejn meħtieġ jew xieraq, għall-użu mill-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli fil-
fruntieri esterni.

fejn meħtieġ jew xieraq, għall-użu mill-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli fil-
fruntieri esterni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni se jinkoraġġixxi u jsaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet inkarigati mill-kontrolli fil-fruntieri esterni.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jirrikonoxxu l-validità u 
jagħmlu użu minn rapporti tat-testijiet mill-
kontroparti tagħhom jew għalihom fi Stati 
Membri oħra u jdaħħluhom fl-ICSMS.

3. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jirrikonoxxu l-validità u 
jagħmlu użu minn rapporti tat-testijiet, tal-
ispezzjonijiet u tal-kalibrar imħejjija mill-
kontroparti tagħhom jew għalihom fi Stati 
Membri oħra u jdaħħluhom fl-ICSMS.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jiskambjaw l-informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluż informazzjoni skambjata permezz 
tar-RAPEX, ma’ awtoritajiet regolatorji 
tal-pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali li magħhom il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jew grupp 
ta’ Stati Membri kkonkludew ftehimiet ta’ 
kunfidenzjalità bilaterali jew multilaterali 
bbażati fuq ir-reċiproċità.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jiskambjaw l-informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluż informazzjoni skambjata permezz 
tar-RAPEX, ma’ awtoritajiet regolatorji ta’ 
pajjiżi applikanti, pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
magħhom il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jew grupp ta’ Stati Membri 
kkonkludew ftehimiet ta’ kunfidenzjalità 
bilaterali jew multilaterali bbażati fuq ir-
reċiproċità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm allinjament mal-Artikolu 19(4).

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm kooperazzjoni 
effiċjenti u skambju ta’ informazzjoni fost 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-
Istati Membri, fost l-awtoritajiet differenti 
fi ħdan kull Stat Membru u bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u l-
Kummissjoni u l-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni rigward il-programmi tas-
sorveljanza tas-suq u l-kwistjonijiet kollha 
rigward prodotti li joħolqu riskju.

1. Għandu jkun hemm kooperazzjoni 
effiċjenti u skambju ta’ informazzjoni fost 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-
Istati Membri, fost l-awtoritajiet differenti 
fi ħdan u fost l-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u l-
Kummissjoni u l-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni rigward il-programmi tas-
sorveljanza tas-suq u l-kwistjonijiet kollha 
rigward prodotti li joħolqu riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti varji għandhom 
jiġu garantiti mhux biss fi ħdan Stat Membru wieħed iżda wkoll fost l-Istati Membri kollha, 
peress li dan jikkontribwixxi għal kooperazzjoni u koordinazzjoni msaħħa fost l-awtoritajiet 
rilevanti.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-EMSF jista’ jistieden lil esperti u 
partijiet terzi oħra biex jattendu laqgħat 
jew jipprovdu kontribuzzjonijiet bil-
miktub.

5. L-EMSF jista’ jistieden lil esperti u 
partijiet terzi oħra biex jattendu laqgħat 
jew jipprovdu kontribuzzjonijiet bil-miktub 
fuq bażi regolari u kontinwa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni ikbar mal-partijiet interessati timla lakuna ewlenija ta’ kompetenza teknika, 
speċjalment b’teknoloġiji kumplessi, esperjenzata mill-Awtoritajiet tas-Sorveljanza tas-Suq.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EMSF tista’ twaqqaf subgruppi
permanenti jew temporanji li għandhom 
jinkludu l-gruppi ta’ kooperazzjoni 
amministrattivi għas-sorveljanza tas-suq 
imwaqqfa għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni. L-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-industrija, 
intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, il-
konsumaturi, il-laboratorji u l-korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità fil-livell tal-
unjoni jistgħu jiġu mistiedna biex 
jipparteċipaw bħala osservaturi f'tali 
sottogruppi.

6. L-EMSF tista’ twaqqaf sottogruppi
permanenti jew temporanji li għandhom 
jinkludu l-gruppi ta’ kooperazzjoni 
amministrattivi għas-sorveljanza tas-suq 
imwaqqfa għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni. L-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-industrija, 
intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, il-
konsumaturi, il-laboratorji u l-korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità fil-livell tal-
Unjoni għandhom jiġu mistiedna biex 
jipparteċipaw bħala osservaturi f'tali 
sottogruppi fuq bażi regolari u kontinwa.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – punt la (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) li jorganizza azzjonijiet ta’ sorveljanza 
tas-suq speċifiċi u regolari fuq prodotti li 
jitqassmu online;

Or. en
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ikun akkreditat skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-laboratorji ta' referenza tal-UE ssuġġeriti għandhom ikunu akkreditati skont ir-Regolament 
(KE) Nru 765/2008, sabiex jiġi żgurat li jitqiegħdu fuq l-istess livell bħal korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità akkreditati oħra.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkontribwixxu sabiex jiġu riżolti t-
tilwimiet bejn l-awtoritajiet tal-Istati
Membri, l-operaturi ekonomiċi u l-korpi 
tal-valutazzjoni tal-konformità;

(b) isolvu kwalunkwe tilwim li jirriżulta 
minn valutazzjoni tar-riskju diverġenti 
fost l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stati Membri differenti, l-operaturi 
ekonomiċi u l-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità;

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
li jimponu obbligi fuq l-operaturi 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli li jistipulaw penali xierqa
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament li jimponu obbligi 
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ekonomiċi u għall-ksur ta' dispożizzjonijiet 
ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni dwar prodotti 
koperti minn dan ir-Regolament li jimponu 
obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi meta dik 
il-leġiżlazzjoni ma tipprovdix għall-penali, 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [insert date - 3 months prior to the date 
of application of this Regulation] u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b'kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

fuq l-operaturi ekonomiċi u għall-ksur ta' 
dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe 
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni 
dwar prodotti koperti minn dan ir-
Regolament li jimponu obbligi fuq l-
operaturi ekonomiċi meta dik il-
leġiżlazzjoni ma tipprovdix għall-penali, u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li jiġu implimentati. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa ... * u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b'kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet 
xhur qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-penali previsti għandhom ikunu 
effikaċi, proporzjonati u dissważivi, u 
għandhom jinkludu, inter alia, penali 
amministrattivi għall-operatur ekonomiku 
rilevanti li jkunu tal-inqas 10  % tal-
fatturat annwali totali tas-sena 
finanzjarja preċedenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu penali ta’ deterrent madwar l-UE, inklużi imposti kbar, għall-operaturi 
ekonomiċi li jintroduċu deliberatament prodotti perikolużi jew mhux konformi fis-suq uniku.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-penali msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom iqisu d-daqs tal-impriżi u 
b’mod partikolari s-sitwazzjoni tal-
intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju. Il-penali 
jistgħu jiżdiedu jekk l-operatur ekonomiku 
rilevanti qabel ikun wettaq ksur simili u
jistgħu jinkludu sanzjonijiet kriminali għal 
ksur serju.

Il-penali msemmija fit-tieni subparagrafu 
għandhom iqisu l-gravità u d-durata tal-
ksur kif ukoll id-daqs tal-impriżi u b’mod 
partikolari s-sitwazzjoni tal-intrapriżi ta’ 
daqs żgħir u medju. Barra minn hekk, il-
penali għandhom iqisu jekk l-operatur 
ekonomiku rilevanti ikunx wettaq ksur 
simili qabel. Il-penali jistgħu jinkludu 
sanzjonijiet kriminali għal ksur serju.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni bil-penali imposti skont 
dan ir-Regolament u l-Kummissjoni 
għandha tagħmel dik l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku b’mod 
elettroniku u, fejn xieraq, b’mezzi oħrajn, 
mingħajr dewmien bla bżonn. Meta l-
pubblikazzjoni tikkawża ħsara 
sproporzjonata lill-partijiet involuti, il-
penali għandhom jiġu ppubblikati fuq 
bażi anonima.
Il-Kummissjoni għandha tiġbor, taġġorna 
u tippubblika lista sewda ta’ operaturi 
ekonomiċi li jinstabu ripetutament fi ksur 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tal-penali se żżid l-effett ta’ deterrent tagħhom. Barra minn hekk, għandha 
titfassal lista sewda pubblika għall-UE kollha ta’ operaturi li jiksru ripetutament dan ir-
Regolament.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mhux aktar tard minn [five] snin wara d-
data tal-applikazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u tgħaddi r-rapport ta' 
valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Dan ir-rapport għandu jivvaluta 
jekk dan ir-Regolament laħaqx l-għanijiet 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward tal-
assigurazzjoni ta' infurzar effettiv u 
effiċjenti tar-regoli tas-sigurtà tal-prodott u 
l-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni, it-titjib tal-kooperazzjoin bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, it-
tisħiħ tal-kontrolli tal-prodotti li deħlin fl-
Unjoni u t-titjib fil-ħarsien tas-saħħa u tas-
sigurtà tal-persuni inġenerali, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-
protezzjoni tal-konsumatur, l-ambjent, is-
sigurtà pubblika u interessi pubbliċi oħra, 
waqt li jqis l-impatt tiegħu fuq in-negozju u 
b'mod partikolari fuq intrapriżi daqas żgħir 
u medju.

Mhux aktar tard minn [ħames] snin wara d-
data tal-applikazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u tgħaddi r-rapport ta' 
valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Dan ir-rapport għandu jivvaluta 
jekk dan ir-Regolament laħaqx l-għanijiet 
tiegħu, b'mod partikolari fir-rigward tal-
assigurazzjoni ta' infurzar effettiv u 
effiċjenti tar-regoli tas-sigurtà tal-prodott u 
l-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni, it-titjib tal-kooperazzjoin bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, it-
tisħiħ tal-kontrolli tal-prodotti li deħlin fl-
Unjoni u t-titjib fil-ħarsien tas-saħħa u tas-
sigurtà tal-persuni inġenerali, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-
protezzjoni tal-konsumatur, l-ambjent, l-
effiċjenza enerġetika, is-sigurtà pubblika u 
interessi pubbliċi oħra, waqt li jqis l-impatt 
tiegħu fuq in-negozju u b'mod partikolari 
fuq intrapriżi daqas żgħir u medju. Barra 
minn hekk, dak ir-rapport għandu 
jesplora soluzzjonijiet ġodda u innovattivi 
bbażati fuq is-suq li jistgħu 
jikkomplementaw b’mod effikaċi l-
azzjonijiet ta’ sorveljanza tas-suq 
imwettqa mill-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq, u għandu jinkludi, iżda mhux 
biss, esplorazzjoni tal-potenzjal ta’ skemi 
obbligatorji ta’ verifika minn parti terza.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Il-moviment liberu tal-oġġetti huwa wieħed mill-erba’ pilastri tas-suq uniku tal-UE. Dan il-
pilastru u l-funzjonament xieraq tas-suq uniku finalment jiddependu fuq il-fiduċja tal-
konsumatur. Il-konsumaturi Ewropej irid ikollhom il-fiduċja li – irrispettivament minn fejn 
jiġi manifatturat il-prodott u f’liema Stat Membru jistgħu jixtruh – il-prodotti li jkunu qed 
jużaw ikunu kemm sikuri kif ukoll konformi. Is-sorveljanza effiċjenti u ta’ kwalità għolja 
għandha taġixxi bħala l-garanti aħħari għal dan. Għandha tiżgura li l-prodotti ma 
jippreżentawx riskju għas-saħħa jew is-sigurtà la tal-konsumaturi u lanqas tal-persuni fuq il-
post tax-xogħol, iżda għandha tiggarantixxi wkoll li l-prodotti huma konformi mal-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni, bħalma huma r-regoli li jiddettaljaw l-effiċjenza 
enerġetika, il-livelli ta' storbju jew il-limiti ta' emissjonijiet. 

Qed isir dejjem iktar ċar, madankollu, li s-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri mhux qed 
jirnexxielha tilqa’ l-isfida li joħolqu l-importazzjonijiet li qed jiżdiedu lejn l-UE u n-numru
ikbar ta’ prodotti li qed jiċċirkolaw fis-suq uniku. Skont il-Kummissjoni, madwar 0,3  % biss 
tal-oġġetti kollha importati jew imqiegħda fis-suq fl-UE qed jiġu vverifikati mill-awtoritajiet. 
Fl-istess ħin, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq mistennija jirrispondu għal sfidi emerġenti 
ġodda, bħalma hu l-kummerċ elettroniku. 

Is-sitwazzjoni kompliet tiggrava minħabba struttura legali kumplessa, xi ħaġa li ġiet 
enfasizzata mill-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ir-
reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti u s-sorveljanza tas-suq1: Ir-
Riżoluzzjoni ddikjarat li “l-qafas leġiżlattiv attwali għas-sorveljanza tas-suq ma jipprovdix 
koerenza suffiċjenti u għalhekk għandu jiġi rivedut u kkoordinat aktar”. Attwalment, hemm 
nuqqas ta’ konsistenza tar-rekwiżiti tal-UE rigward is-sigurtà ta’ prodott bejn prodotti 
armonizzati fuq naħa waħda u prodotti mhux armonizzati fuq in-naħa l-oħra, kif ukoll bejn 
prodotti tal-konsumatur u prodotti maħsuba għal użu professjonali. Sors ieħor ta’ ambigwità 
joħroġ min-nuqqas ta’ punti ta’ riferiment speċifiċi għal prodotti għall-konsumatur mhux 
armonizzati, u mill-kumplessità kkawżata minħabba livelli differenti ta’ regoli tal-UE dwar is-
sigurtà tal-prodotti.

B’segwitu għal dan, il-Parlament Ewropew ippropona, fir-Riżoluzzjoni tiegħu msemmija 
hawn fuq, li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas Ewropew komuni għas-sorveljanza 
tas-suq li jkun jikkonċerna l-prodotti kollha li jkunu qed jiċċirkolaw fis-suq intern, inklużi 
dawk impurtati fl-UE. Din il-proposta tkompli fuq din it-talba. Il-proposta hija parti minn 
pakkett ikbar dwar is-sigurtà tal-prodotti, li minbarra s-sorveljanza tas-suq jinkludi proposti 
għal Regolament Ġenerali dwar is-Sigurtà tal-Prodotti kif ukoll Komunikazzjoni li tistipula 
pjan pluriennali għas-sorveljanza tas-suq.

B’mod ġenerali, ir-Rapporteur tappoġġa bil-qawwa l-proposta tal-Kummissjoni u l-għanijiet li 
tipprova tissodisfa. Madankollu, hemm għadd ta’ kwistjonijiet fejn ir-Rapporteur tixtieq 

                                               
1 2010/2085(INI)
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issaħħaħ il-proposta, u anki tenfasizza wħud mill-elementi ewlenin tagħha.

L-iżgurar tas-sigurtà iżda wkoll kundizzjonijiet ekwi fost l-operaturi tas-suq

Ir-Rapporteur tilqa’ l-fatt li s-sorveljanza tas-suq kif stabbilita f’dan ir-Regolament għandha 
tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà iżda wkoll, b’mod iktar ġenerali, l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li għandha l-għan li tħares interessi pubbliċi oħrajn, bħalma huma l-
ambjent jew l-effiċjenza enerġetika. L-atturi tas-suq onesti jagħmlu sforz konsiderevoli u 
jiddedikaw ammont konsiderevoli ta’ riżorsi biex jiżguraw li jkunu konformi ma' rekwiżiti 
varji tal-Unjoni dwar is-sigurtà, l-ambjent u affarijiet oħrajn; ir-rwol tas-sorveljanza tas-suq 
huwa li tiżgura li l-atturi li ma jimxux mar-regoli ma jiħdux pożizzjoni vantaġġuża fis-suq 
vis-à-vis operaturi li jkunu konformi. Huwa xogħol l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li 
jiżguraw li l-prodotti mhux siguri jew b’xi mod ieħor dannużi kif ukoll il-prodotti mhux 
konformi jiġu identifikati u jinżammu jew jitneħħew barra mis-suq. Dan huwa fl-interess 
kemm tal-konsumaturi kif ukoll tal-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri affidabbli. 

Ir-Rapporteur, fl-emendi varji tagħha, tixtieqa tikkjarifika li s-sorveljanza tas-suq tiġbor fiha l-
aspetti differenti kollha deskritti f’dan ir-Regolament.

Peress li waħda mill-ikbar sfidi hija r-riżorsi limitati li l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għas-
sorveljanza tas-suq, speċjalment vis-à-vis il-volum dejjem ikbar ta’ kummerċ, ir-rapporteur 
tissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha, bħala parti mit-tfittxija għal soluzzjonijiet fit-tul, 
tesplora soluzzjonijiet ġodda u innovattivi bbażati fuq is-suq li jikkomplementaw l-azzjonijiet 
ta’ sorveljanza tas-suq li attwalment jitwettqu biss mill-awtoritajiet. Ir-rapporteur tenfasizza l-
verifika minn parti terza kemm tas-sistemi ta’ kontroll tal-kwalità tal-operaturi ekonomiċi kif 
ukoll tal-prodotti finali bħala waħda minn dawn is-soluzzjonijiet possibbli. Il-Kummissjoni 
għandha tinkludi dawn id-deliberazzjonijiet fir-rapport ta’ valutazzjoni li trid tfassal 
b’konformità mal-Artikolu 33.

Kooperazzjoni eqreb, iktar b’saħħitha u li tiffunzjona aħjar bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tal-Istati Membri

Attwalment, waħda mill-problemi toħroġ mill-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u l-iskambju 
ta’ informazzjoni dgħajfa fost l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq rigward is-sigurtà tal-
prodotti ta’ Stati Membri differenti. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprova tirretifika dan 
permezz ta’ dispożizzjonjiet li għandhom l-għan li jsaħħu l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u 
tax-xogħol kif ukoll l-assistenza reċiproka fost l-awtoritajiet ta' Stati Membri differenti kif 
ukoll mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi.

Prinċipalment l-iskambju ta’ informazzjoni jistrieħ fuq żewġ pilastri: is-sistema ta' twissija 
bikrija għal prodotti li jippreżentaw riskju (RAPEX) li diġà hija stabbilita tajjeb, u s-Sistema 
ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-Sorveljanza tas-Suq (ICSMS) għall-iskambju ta’ 
informazzjoni ta’ natura iktar ġenerali. L-iskambju permezz tal-ICSMS jippermetti lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jibbenefikaw mill-esperjenza u x-xogħol ta’ xulxin, u 
jiffranka r-riżorsi skarsi peress li, pereżempju, ma jkunx hemm għalfejn jiġu ripetuti testijiet u 
valutazzjonijiet li diġà jkunu saru fi Stati Membri oħrajn. Ir-Rapporteur tqis li dawn il-
proposti jistħoqqilihom appoġġ sħiħ, u tipproponi biss li jiġi kkjarifikat il-kliem tal-artikoli 
rilevanti.
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Waħda mid-dispożizzjonijiet ewlenin għal kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni aħjar 
hija l-istabbiliment ta’ Forum Ewropew tas-Sorveljanza tas-Suq. Il-Forum għandu jservi ta’ 
pjattaforma għal kooperazzjoni mhux biss bejn l-awtoritajiet iżda wkoll bejn l-awtoritajiet u l-
operaturi ekonomiċi kif ukoll partijiet interessati oħra bħalma huma l-gruppi tal-konsumatur. 
Ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-importanza ta’ kooperazzjoni strutturata u kontinwa taħt l-
awspiċji ta’ dan il-Forum li jrid jiġi stabbilit, u tixtieq tkompli ssaħħaħ ir-rwol tiegħu billi 
tipproponi li għandu jiġi kkunsidrat li l-Forum jingħata – fir-reviżjoni li jmiss tar-Regolament 
– is-setgħa li jagħmel rakkomandazzjonijiet vinkolanti meta jaqbel li dawn ikunu meħtieġa 
biex ikomplu jitjiebu u jissaħħu l-prattiki ta’ sorveljanza tas-suq, speċjalment fil-fruntieri 
esterni tal-UE.

Barra minn hekk, ir-rwol tal-partijiet interessati differenti fil-Forum għandu jissaħħaħ u 
għandha tiġi żgurata l-parteċipazzjoni regolari tagħhom. Partijiet interessati differenti jistgħu 
jżidu għarfien siewi peress li għandhom ħafna informazzjoni dwar is-suq u jistgħu 
jikkontribwixxu għad-definizzjoni ta’ oqsma problematiċi speċifiċi u soluzzjonijiet potenzjali.

Penali ta’ deterrent

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-2011, il-Parlament enfasizza wkoll l-importanza ta’ penali ta’ 
deterrent, inklużi multi qawwija, għall-operaturi ekonomiċi li jintroduċu deliberatament 
prodotti perikolużi jew mhux konformi fis-suq uniku. 

Għandhom jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti u ekwi għall-operaturi ekonomiċi. dawk li jimxu 
mar-regoli m’għandhomx ikunu ppenalizzati minħabba n-nuqqas ta’ kapaċità tas-sistema li 
tikkastiga lil dawk li deliberatament ma jimxux mar-regoli. Barra minn hekk, is-sistema 
dejjem hija b’saħħitha daqs il-parti l-iktar dgħajfa tagħha, u għalhekk ir-reġim jista’ 
jibbenefika minn iktar armonizzazzjoni f’dan il-qasam. 

Għaldaqstant, sabiex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni jkollha verament effett ta’ deterrent madwar 
l-UE, ir-Rapporteur tipproponi l-introduzzjoni ta' penali amministrattivi armonizzati madwar 
l-UE kollha. Sabiex jiżdied l-effett ta' deterrent mixtieq bil-penali, il-penali imposti skont dan 
ir-Regolament għandhom jiġu ppubblikati wkoll. Barra minn hekk ir-Rapporteur tipproponi li 
tiġi stabbilita lista sewda ta’ operaturi li jiksru ripetutament dan ir-Regolament.
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ANNESS - LISTA TA' KONTRIBUTI MILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI

Dikjarazzjoni ta' ċaħda tar-responsabbiltà

Il-lista sussegwenti ta’ partijiet interessati nġabret abbażi tal-laqgħat, il-korrispondenza u d-
dokumenti ta' pożizzjoni minn meta ġiet maħtura bħala r-rapporteur sal-iskadenza għal dan l-
abbozz ta' rapport f'Ġunju 2013.

Għandu jiġi nnutat li din il-lista mhijiex eżawrjenti, peress li huwa diffiċli li jiġu elenkati l-
kontributi impliċiti kollha u l-ħidma ta’ promozzjoni li kienu ta’ ispirazzjoni għar-rapport. 
Għandu jiġi nnutat ukoll li dan l-abbozz ta’ rapport huwa biss l-istadju inizjali għall-ħidma fil-
Parlament, bid-diskussjonijiet u l-ħidma leġiżlattiva jkomplu sal-adozzjoni finali ta’ din il-
leġiżlazzjoni. Il-partijiet interessati jagħtu l-kontribut tagħhom anki fi stadji ulterjuri; 
għaldaqstant, din il-lista ma tistax titqies kompluta.

Minkejja dan, l-ambizzjoni ta’ din il-lista hija li r-Rapporteur turi bil-miftuħ minn fejn 
toriġina l-ispirazzjoni ta’ dan l-abbozz ta’ rapport.

Lista ta’ partijiet interessati

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment – Kumitat għat-Tagħmir ta’ 

Kostruzzjoni Ewropew)
 CECIMO (Assoċjazzjoni Ewropea tal-Industrija tal-Għodod tal-Magni)
 Konfederazzjoni tal-Industriji Finlandiżi 
 Cosmetics Europe
 DĠ SANCO
 DĠ ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment – Sħubija Ewropea għall-

Enerġija u l-Ambjent)
 Eurocommerce
 Federazzjoni Ewropea tal-Manifatturi tal-Lajters
 ETRM (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association – Assoċjazzjoni Ewropea 

tal-Manifatturi tat-Tajers u l-Gomma)
 Il-Ministeru Finlandiż għall-Impjieg u l-Ekonomija (TEM)
 Il-Presidenza Litwana li jmiss tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-ħarifa 2013
 Il-Presidenza Irlandiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tar-rebbiegħa 2013
 LEGO, Nordic toys u TIE (Toy Industries Europe)
 Orgalime
 VDMA (Federazzjoni Ġermaniża tal-Inġinerija)
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Barra minn hekk, il-Kumitat IMCO organizza smigħ dwar is-sorveljanza tas-suq u l-
pakkett dwar is-sigurtà tal-prodotti fid-29 ta’ Mejju 2013. Għal-lista tal-kelliema u 
informazzjoni ulterjuri jekk jogħġbok ara s-sit elettroniku tal-Kumitat.


