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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-prodotti tal-konsum li jkunu sikuri, legali u mhux kontraffatti, 
tirrappreżenta wieħed mis-sisien tal-Unjoni Ewropea, il-pilastru essenzjali għall-funzjonament 
tas-suq uniku, li jista' jagħti l-fiduċja mill-ġdid lill-konsumaturi li l-lum, minħabba vojt 
leġiżlattiv Ewropew, ma għandhomx bħalissa l-jedd li jkunu jafu l-provenjenza tal-prodotti li 
jixtru.

Din il-proposta preżenti għandha l-iskop li tiċċara l-kwadru normattiv marbut mal-prodotti 
tal-konsum, mhux alimentari, billi jitqiesu l-kompetenzi tal-operaturi ekonomiċi u tal-
awtoritajiet nazzjonali, li jinneċessitaw armonizzazzjoni tar-regoli u tal-kontrolli u tal-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tan-normi eżistenti; nuqqas li jittraduċi ruħu f’ostaklu gravi 
għall-effikaċja tal-attività ta’ sorveljanza tas-suq u, b’konsegwenza, f’kostijiet akbar għall-
impriżi Ewropej.

It-test tar-regolament hu ambizzjuż u fih sensiela ta’ obbligi għall-produtturi, importaturi, u 
distributuri, u jagħti garanzija li l-informazzjoni neċessarja tkun dejjem viżibbli għall-
konsumatur, ukoll jekk fadal xi dubji dwar l-applikazzjoni ta' dawn l-obbligi.

Ir-rapporteur tqis li hu pożittiv li l-proposta ta' Regolament tillimita b'mod ċar il-kamp ta' 
applikazzjoni, li jirrigwarda l-prodotti manifatturati ddestinati għall-konsum, u mhux 
alimentari, li s-sigurtà tagħhom tapplika orizzontalment. Huwa tal-fehma, filfatt, li hi 
essenzjali l-preżenza tal-obbligu tat-traċċabilità ta' prodott għall-fini li jkunu evitati, jew 
limitati, il-prattiki kummerċjali illeċiti u żleali, obbligu li jidħol fis-superviżjoni fuq il-katina 
tal-fornitura, li ġa teżisti għal bosta impriżi Ewropej, bħala risposta għall-eżiġenza tas-suq.

L-indikazzjoni obbligatorja tal-oriġini tal-prodotti tingħaqad mar-rekwiżiti basiċi tat-
traċċabilità, u tivvalorizzahom, billi tiffaċilita l-kompitu tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza biex 
isibu l-lok tal-fabbrikazzjoni u tiffavorixxi l-kuntatti mal-awtoritajiet tal-pajjiż tal-oriġini fil-
kwadru tal-kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali fil-kamp tas-sigurtà. Li wieħed ikun jaf 
il-pajjiżi li fihom ġie mmanifatturat prodott, xejn ma hu element li jfixkel ix-xelta tal-
konsumaturi, imma hu essenzjali biex wieħed jifhem is-sostenibilità ta' prodott f'termini ta' 
standards soċjali, ambjentali, produttivi u l-kwalità u s-sigurtà tal-prodott innifsu. Ix-xelta hi 
libera meta l-komsumatur jista’ jagħraf il-parametri kollha utli għal xirja konsapevole. L-
istess iseħħ ġa f’bosta pajjiżi, kemm dawk sieħba tagħna kemm il-kompetituri kummerċjali, 
fejn huma applikati regoli ta' oriġini aktar f'saħħithom sa mis-snin 20 u huma obbligatorji 
għall-merkanzija kollha, ukoll dik prodotta fl-Ewropa, importati lejn dawn il-pajjiżi. Eżempju 
ta’ dan huma l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Messiku, il-Kanada, il-Ġappun u oħrajn.
L-informazzjoni hi sigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni hi importanti kemm għas-saħħa tal-
konsumaturi kemm għall-iżvilupp industrijali Ewropew.

Ir-rapporteur hi tal-fehma li hi dubbjuża n-natura tar-riskju espressa fit-test tar-regolament:
tibqa’ ċerta konfużjoni jekk l-obbligi tat-traċċabilità għandhomx jaqgħu indiskriminatament 
fuq il-prodotti kollha mhux armonizzati jew jekk, biex tkun iggarantita l-proprozjonalità, 
għandhom ikunu eżentati dawk il-prodotti li l-livell tar-riskju hu baxx ħafna, jew huma ġa
koperti minn direttivi u regolamenti oħrajn.
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Fl-ambitu tas-semplifikazzjoni leġiżlattiva, ikun opportun li jitwessa’ l-ambitu ta’ dan ir-
regolament għall-prodotti kollha mhux armonizzati, bl-unika eżenzjoni s-settur alimentari.

Ir-rapporteur hi tal-fehma wkoll li għandhom ikunu ċċarati u ddefiniti aktar il-modalitajiet, is-
severità u t-tempestività li permezz tagħhom l-Istati Membri japplikaw il-jedd li jissanzjonaw 
il-vjolazzjoni tar-regolament. Għalhekk għandhom jiġi stabbiliti livelli komuni minimi u 
massimi ta’ sanzjonijiet, u ż-żmien tal-eżekuzzjoni tagħhom għall-fini li jkun iggarantit li l-
operaturi mhux konformi mar-regoli ta’ sigurtà jkollhom jaffrontaw l-istess konsegwenzi 
indipendentement mill-Istat Membru li fih jaġixxu, u li jiġi rivist il-prinċipju tal-
proporzjonalità li għandu jissejjes fuq il-presuppost li s-sanzjoni tkun proprozjonali għall-
kwantità tal-beni mibjugħ fit-territorju Ewropew u għall-valur monetarju tiegħu.

It-territorju tal-Unjoni, li l-fruntieri tiegħu huma miftuħin, ma jistax ikollu regoli 
eċċessivament differenti biex jippunixxi l-istess reat fil-qasam kummerċjali, li hu qasam li fih 
l-Unjoni għandha kompetenza kważi esklussiva.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-iżvilupp ta' bejgħ onlajn 
fuq l-internet u d-dwana, inġibdet l-
attenzjoni dwar id-diffikultajiet li 
jiffaċċjaw l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq meta jieħdu azzjoni kontra 
prodotti perikolużi li jinbiegħu onlajn.
Dan hu ta' rilevanza partikolari billi l-
għadd qed jikber ta' prodotti minn pajjiżi 
terzi li jinxtraw onlajn mill-konsumaturi u 
li ma jikkonformawx mal-Istandards 
Ewropej, b'hekk ipoġġu f'riskju s-saħħa u 
s-sigurtà tal-konsumaturi. Jeħtieġ li 
jissawru kontrolli xierqa fuq il-prodotti 
importati ħalli jiġu ttrattati dawn l-isfidi.
Għal dan il-fini, għandhom jissawru 
għodod speċifiċi għall-awtoritajiet 
doganali u għal aktar koperazzjoni mtejba 
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bejn l-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni. Il-
verifiki doganali u l-monitoraġġ tas-suq 
fuq il-prodotti mixtrijin fuq l-internet 
għandhom jissaħħu u jiġu standardizzati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-sigurtà tal-prodotti għandha tiġi 
stmata billi jitqiesu l-aspetti rilevanti 
kollha, b'mod partikolari l-karatteristiċi u l-
preżentazzjoni tagħhom kif ukoll il-
kategoriji tal-konsumaturi li x'aktarx jużaw 
il-prodotti billi jitqiesu l-vulnerabbiltà 
tagħhom, b'mod partikolari t-tfal, l-anzjani 
u l-persuni b'diżabbiltà.

(13) Is-sigurtà tal-prodotti għandha tiġi 
stmata billi jitqiesu l-aspetti rilevanti 
kollha, b'mod partikolari l-karatteristiċi, il-
kompożizzjoni, l-awtentiċità u l-
preżentazzjoni tagħhom kif ukoll il-
kategoriji tal-konsumaturi li x'aktarx jużaw 
il-prodotti billi jitqiesu l-vulnerabbiltà 
tagħhom, b'mod partikolari t-tfal, l-anzjani 
u l-persuni b'diżabbiltà.

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-materjal li l-prodott ikun magħmul minnu tikkompleta l-informazzjoni 
għall-konsumatur. Barra minn hekk, l-awtentiċità tal-prodott u l-eżistenza ta' marka 
reġistrata jindikaw li l-prodott jikkonforma ma' standards ta' kwalità rikonoxxuti fil-livell 
Ewropew.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fil-każ ta' prodotti li mhumiex 
suġġetti għal-leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni, standards tal-
UE jew leġiżlazzjoni nazzjonali dwar ir-
rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà, l-operaturi 
ekonomiċi se jivvalutaw is-sigurtà tal-
prodotti skont kriterji speċifiċi, li abbażi 
tagħhom se jiddefinixxu l-livell ta' riskju 
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assoċjat ma' prodott. L-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq jistgħu jassistu lill-
operaturi ekonomiċi fit-twettiq tal-
valutazzjoni tas-sigurtà.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq jassistu lill-operaturi ekonomiċi 
(pereżempju l-manifatturi, l-importaturi eċċ) fil-valutazzjoni tar-riskju ta' prodotti, 
speċjalment meta dawn ma jkunux koperti minn leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni jew 
standards Ewropej. Partikolarment fil-każ ta' prodotti importati, il-valutazzjoni tas-sigurtà 
tal-prodott tista' tkun kumplessa billi l-importaturi ma jkunux jafu bis-sħiħ il-karatteristiċi ta' 
prodott.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) 'riskju' tfisser riskju 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-sigurtà pubblika kif ukoll 
interessi pubbliċi oħra sa punt li jmur lil 
hinn minn dak li huwa meqjus bħala 
raġonevoli u aċċettabbli taħt 
kundizzjonijiet normali jew prevedibbli 
b'mod raġonevoli tal-użu tal-prodott 
ikkonċernat, inkluż iż-żmien tal-użu u, 
fejn applikabbli, ir-rekwiżiti tat-tqegħid 
tiegħu fis-servizz, l-installazzjoni u l-
manutenzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-GPSD jipprevedi biss definizzjoni ta' 'riskju serju'. Għal finijiet ta' konsistenza mar-
Regolament dwar is-Sorveljanza tas-Suq, din id-Direttiva għandu jkollha wkoll definizzjoni 
ġenerali ta' riskju.

Emenda 5

Proposta għal regolament
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Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Li jkunu żgurati l-identifikazzjoni u t-
traċċabbiltà tal-prodotti matul il-katina tal-
provvista kollha, jgħin biex ikunu 
identifikati l-operaturi ekonomiċi u biex 
jittieħdu miżuri korrettivi effikaċi kontra 
prodotti perikolużi, bħal sejħa lura 
mmirata. Għalhekk l-identifikazzjoni u t-
traċċabbiltà tal-prodotti jiżguraw li l-
konsumaturi u l-operaturi ekonomiċi 
jkollhom informazzjoni preċiża dwar 
prodotti perikolużi biex b'hekk tiżdied il-
kunfidenza fis-suq u jkun evitat ix-xkiel 
mhux meħtieġ tal-kummerċ. Għalhekk il-
prodotti għandu jkollhom informazzjoni li 
tippermetti l-identifikazzjoni tagħhom u l-
identifikazzjoni tal-manifattur u jekk inhu 
applikabbli, tal-importatur. Il-manifatturi 
għandhom jistabbilixxu wkoll 
dokumentazzjonijiet tekniċi dwar il-
prodotti tagħhom u dan jistgħu jagħżlu li 
jagħmluh bl-aktar mod xieraq u 
kosteffiċjenti ngħidu aħna b'mezzi 
elettroniċi. Barra minn hekk, l-operaturi 
ekonomiċi jeħtiġilhom jidentifikaw l-
operaturi li jkunu fornuhom bi prodott u lil 
min ikunu fornew prodott. Id-Direttiva 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta' dik id-dejta hija 
applikabbli għall-ipproċessar ta' dejta 
personali għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

(20) Li jkunu żgurati l-identifikazzjoni, l-
indikazzjoni tal-oriġini u t-traċċabbiltà tal-
prodotti, abbażi ta' speċifikazzjonijiet u 
kriterji iebsin, matul il-katina tal-provvista 
kollha, jgħin biex ikunu identifikati l-
operaturi ekonomiċi u biex jittieħdu miżuri 
korrettivi effikaċi kontra prodotti 
perikolużi, bħal sejħa lura mmirata. 
Għalhekk l-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà 
tal-prodotti jiżguraw li l-konsumaturi u l-
operaturi ekonomiċi jkollhom 
informazzjoni preċiża dwar prodotti 
perikolużi biex b'hekk tiżdied il-
kunfidenza fis-suq u jkun evitat ix-xkiel 
mhux meħtieġ tal-kummerċ. Għalhekk il-
prodotti għandu jkollhom informazzjoni li 
tippermetti l-identifikazzjoni tagħhom u l-
identifikazzjoni tal-manifattur u jekk inhu 
applikabbli, tal-importatur. Il-manifatturi 
għandhom jistabbilixxu wkoll 
dokumentazzjonijiet tekniċi dwar il-
prodotti tagħhom u dan jistgħu jagħżlu li 
jagħmluh bl-aktar mod xieraq u 
kosteffiċjenti ngħidu aħna b'mezzi 
elettroniċi. Barra minn hekk, l-operaturi 
ekonomiċi jeħtiġilhom jidentifikaw l-
operaturi li jkunu fornuhom bi prodott u lil 
min ikunu fornew prodott. Id-Direttiva 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta' dik id-dejta hija 
applikabbli għall-ipproċessar ta' dejta 
personali għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi Dejtabejż ta' 
Informazzjoni dwar is-Sigurtà tal-
Prodotti għall-Konsumaturi, ħalli tqanqal 
kuxjenza dwar il-prodotti perikolużi bejn 
il-fruntieri fis-suq intern u ħalli tgħarraf 
debitament lill-konsumaturi, produtturi u 
distributuri involuti waqt li tiżgura l-
kunfidenzjalità neċessarja.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-indikazzjoni tal-oriġini 
tissupplimenta r-rekwiżiti bażiċi tat-
traċċabbiltà li għandhom x'jaqsmu mal-
isem u l-indirizz tal-manifattur. B'mod 
partikolari, l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-
oriġini jgħin biex ikun identifikat il-post 
proprju tal-manifattura f'dawk il-każijiet 
kollha meta l-manifattur ma jkunx jista' jiġi 
kkuntattjat jew l-indirizz mogħti tiegħu 
jkun differenti mill-post proprju tal-
manifattura. Informazzjoni bħal din tista' 
tħeffef il-kompitu tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq biex jittraċċaw lura l-
prodott lejn il-post proprju tal-manifattura, 
u permezz tagħha jkunu jistgħu jsiru 
kuntatti mal-awtoritajiet tal-pajjiż tal-
oriġini fil-qafas tal-koperazzjoni bilaterali 
u multilaterali dwar is-sigurtà tal-prodotti 
għall-konsumatur biex jittieħdu l-
azzjonijiet xierqa ta' segwitu.

(21) L-indikazzjoni tal-oriġini 
tissupplimenta r-rekwiżiti bażiċi tat-
traċċabbiltà li għandhom x'jaqsmu mal-
isem u l-indirizz tal-manifattur, mingħajr 
ma jiżdiedu l-oneri amministrattivi. B'mod 
partikolari, l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-
oriġini jgħin biex ikun identifikat il-post 
proprju tal-manifattura f'dawk il-każijiet 
kollha meta l-manifattur ma jkunx jista' jiġi 
kkuntattjat jew l-indirizz mogħti tiegħu 
jkun differenti mill-post proprju tal-
manifattura, ħalli jkun ikkonsentit lill-
konsumaturi li jikkollegaw mill-ġdid il-
prodotti mar-regoli soċjali, ambjentali u s-
sigurtà tal-pajjiż tal-oriġini u li jiġu 
ttutelati l-beni kontraffatti jew illegali. 
Informazzjoni bħal din tista' tħaffef il-
kompitu tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq biex jittraċċaw lura l-prodott lejn il-
post proprju tal-manifattura, u permezz 
tagħha jkunu jistgħu jsiru kuntatti mal-
awtoritajiet tal-pajjiż tal-oriġini fil-qafas 
tal-koperazzjoni bilaterali u multilaterali 
dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-
konsumatur u fuq it-taqbida kontra l-
kontraffazzjoni biex jittieħdu l-azzjonijiet 
xierqa ta' segwitu, kif ġa jiġri f'bosta 
pajjiżi, kemm dawk sieħba tagħna kemm 
il-kompetituri fuq livell kummerċjali, fejn 
huma applikati regoli ta' oriġini aktar 
f'saħħithom sa mis-snin għoxrin tas-seklu 
l-ieħor u huma obbligatorji għall-
merkanzija kollha, ukoll dik prodotta fl-
Ewropa, importati lejn dawn il-pajjiżi.
Eżempju ta’ dan huma, fost l-oħrajn, l-
Istati Uniti, il-Messiku, il-Kanada, u l-
Ġappun. Il-Kummissjoni għandu jkollha 
rwol aktar attiv fil-kordinament tal-
attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
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Ewropew u tal-awtoritajiet doganali ma' 
dawk ta' Pajjiżi Terzi u għat-tnedija tal-
kampanji pubbliċi ta' tagħrif u 
sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-swieq 
bħala helpdesk għall-konsumaturi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Unjoni Ewropea ġa ffinalizzat, 
jew qed tinnegozja, ftehimiet bilaterali 
mal-pajjiżi fejn il-markar tal-oriġini hu 
obbligatorju, tqis li indikazzjoni 
obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini toħloq 
suq aktar ekwilibrat u ġust u tkabbar il-
kompetizzjoni bejn il-pajjiżi, filwaqt li kull 
avarija ta' trattament tikkostitwixxi 
ostaklu għall-kummerċ.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) L-informazzjoni dwar l-oriġini fuq 
il-prodotti se ssaħħaħ l-effikaċja tal-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq meta 
jittraċċaw prodotti perikolużi. Barra minn 
hekk, l-indikazzjoni tal-pajjiżi tal-oriġini 
għandha rwol ewlieni fis-sejħa lura ta' 
prodotti jew l-irtirar ta' prodotti perikolużi 
mis-suq tal-UE.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jiżviluppaw kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni biex jinfurmaw lill-
konsumaturi dwar ir-riskju ta’ xiri ta’ 
prodotti foloz, speċjalment onlajn.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
fuq ksur ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li 
dawn ikunu implimentati. Dawn il-penali 
jridu jkunu effettivi, proporzjonati u 
disważivi.

(30) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
fuq ksur ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li 
dawn ikunu implimentati. Dawn il-penali 
jridu jkunu effettivi, armonizzati kemm 
jista’ jkun, proporzjonati għall-kwantità, 
għall-valur tal-beni u għaż-żmien li fih 
dan kien disponibbli fis-suq, u disważivi.

Ġustifikazzjoni

Mingħajr penali armonizzati fid-diversi Stati Membri - jew tal-anqas inlinja mal-livelli 
massimi u minimi pan-Ewropej - din il-kwestjoni mhix se tissolva; filfatt, dan ikun 
jinkoraġġixxi l-importazzjoni u d-distribuzzjoni fl-istati fejn il-penali jkunu anqas ħorox minn 
oħrajn.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
prodotti miksuba bi proċess ta' manifattura 
li tqiegħdu jew li huma disponibbli fis-suq, 
kemm jekk ġodda, użati jew 
kkundizzjonati mill-ġdid, u li huma 
konformi ma' xi wieħed minn dawn il-
kriterji li ġejjin:

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
prodotti miksuba bi proċess ta' manifattura 
li tqiegħdu jew li huma disponibbli fis-suq, 
anke f'dak onlajn, kemm jekk ġodda, użati 
jew kkundizzjonati mill-ġdid, u li huma 
konformi ma' xi wieħed minn dawn il-
kriterji li ġejjin:
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Ġustifikazzjoni

Meta jitqies ir-rwol dejjem jikber tal-kummerċ elettroniku, jidher li hu xieraq li jiġi speċifikat 
li r-regolament japplika wkoll għas-suq onlajn.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l a) prodotti tal-kostruzzjoni abbażi tar-
Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi 
kondizzjonijiet armonizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-
bini*;
__________________
*ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5. 

Ġustifikazzjoni

Bħala regola, il-prodotti tal-kostruzzjoni huma sempliċement prodotti intermedji u mhux 
prodotti finali.  Fil-każijiet rari fejn għall-prodott innifsu kellhom jiġu stabbiliti rekwiżiti tas-
sigurtà, ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 imsemmi joffri dispożizzjonijiet suffiċjenti sabiex 
dawn ir-rekwiżiti jiġu kkunsidrati (ara l-Artikolu 3(3), 11(6), 27(3) u (4)).

Emenda 13

Proposta għal regolament
Article 3 - paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "tagħmel disponibbli fis-suq" tfisser 
kull provvista ta' prodott għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq 
tal-Unjoni matul l-attività kummerċjali, 
kemm jekk issir bi ħlas kif ukoll 
mingħajru;

(2) "tagħmel disponibbli fis-suq" tfisser 
kull provvista ta' prodott għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq 
tal-Unjoni jew onlajn matul l-attività 
kummerċjali, kemm jekk issir bi ħlas kif 
ukoll mingħajru;

Ġustifikazzjoni

Il-ħsieb hu li jsir riferiment għas-suq onlajn li hu nieqes minn kontrolli dwar jekk il-prodott 
imqiegħed fis-suq hux distribwit direttament f'dar il-konsumaturi. Speċjalment fil-każ ta' 
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prodotti ta’ daqs żgħir.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jekk ikun awtentiku, jiġifieri li l-
prodott jew kwalunkwe preżentazzjoni tal-
prodott ma jkollux marka kummerċjali 
mingħajr l-awtorizzazzjoni ta' sid il-
marka kummerċjali li hija identika jew 
simili għal marka kummerċjali reġistrata 
għal dan il-prodott, b'hekk tiżgwida lill-
konsumaturi fir-rigward tal-identità vera 
tal-prodott;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karatteristiċi tal-prodott, inklużi il-
kompożizzjoni, l-imballaġġ, l-
istruzzjonijiet għat-twaħħil u, fejn 
applikabbli, għall-installazzjoni u l-
manutenzjoni;

a) il-karatteristiċi tal-prodott, inklużi il-
kompożizzjoni, l-awtentiċità, l-imballaġġ, 
l-istruzzjonijiet għat-twaħħil u, fejn 
applikabbli, għall-installazzjoni u l-
manutenzjoni;

Ġustifikazzjoni

L-awtentiċità tal-prodott u l-eżistenza ta' marka reġistrata jindikaw li l-prodott jikkonforma 
ma' standards ta' kwalità rikonoxxuti fil-livell Ewropew.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-fini tal-paragrafi 1 u 2, l-
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operaturi ekonomiċi għandhom jagħmlu 
disponibbli lill-awtoritajiet nazzjonali tas-
sorveljanza tas-suq, lista ta' kontroll li 
tispjega kif ġew ivvalutati l-parametri 
skont paragrafi 1 u 2, u kif ir-riskju 
possibbli ta' prodott ġie stmat abbażi ta' 
tali lista ta' kontroll. Fuq talba, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq se 
jassistu lill-operaturi ekonomiċi fit-twettiq 
tal-valutazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' prodotti li ma humiex soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, l-istandards tal-UE jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-saħħa u s-sigurtà, 
ikun hemm il-ħtieġa ta' parametri ċara dwar fuq liema bażi jista' jiġi vvalutat u definit sew ir-
riskju. B'danakollu, din il-valutazzjoni ma għandhiex titħalla biss għall-operaturi ekonomiċi, 
imma għandu jkun hemm kontroll mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq li jkun ibbażat 
mill-anqas fuq l-awtodikjarazzjonijiet tal-operaturi ekonomiċi li juri kif tkun saret il-
valutazzjoni tar-riskju. Dan ikun partikolarment rilevanti fil-każ ta' prodotti importati billi l-
importaturi jista' jkollhom għarfien aktar limitat ta' kif ir-rekwiżiti skont il-paragrafu 2 
japplikaw għal prodott importat.

Emenda 17

Proposta għal regolamentArtikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi u l-importaturi għandhom 
jiżguraw li l-prodotti jkollhom indikazzjoni 
tal-pajjiżi tal-oriġini tal-prodott jew, meta 
d-daqs jew in-natura tal-prodott ma 
jippermettux dan, tingħata indikazzjoni fuq 
l-imballaġġ jew fid-dokument li jkun 
hemm mal-prodott.

1. Il-manifatturi, l-importaturi u d-
distributuri jiżguraw li l-prodotti għall-
konsumatur aħħari jkollhom indikazzjoni 
tal-pajjiżi tal-oriġini tal-prodott jew, meta 
d-daqs jew in-natura tal-prodott għall-
konsumatur aħħari ma jippermettux dan, 
tingħata indikazzjoni fuq l-imballaġġ jew 
fid-dokument li jkun hemm ma' dak il-
prodott, bħal pereżempju materjal fil-post 
tal-bejgħ. Il-manifatturi jew l-importaturi 
jridu jassiguraw li l-pajjiż tal-oriġini 
huwa indikat fuq il-prodotti kollha li 
jinbiegħu fi ħdan l-Unjoni Ewropea, 
irrispettivament minn jekk il-prodott 
huwiex minn pajjiż tal-UE jew minn pajjiż 
mhux tal-UE. Id-distributuri jivverifikaw 
jekk il-manifattur jew l-importatur ikunx 
ittikketta l-prodott tal-konsumatur fil-
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forma adegwata qabel ma biegħu jew 
offrih fis-suq tal-UE.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7, paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini tal-
prodott tiġi espressa fid-diċitura 
"Magħmul fi" akkumpanjata mill-isem 
tal-pajjiż tal-oriġini. Din l-indikazzjoni 
tista’ tiġi espressa fi kwalunkwe waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
b'mod li tkun tinftiehem faċilment mill-
konsumaturi jew mill-klijenti finali tal-
Istat Membru fejn il-prodotti jkunu se 
jiġu kkumerċjalizzati. L-indikazzjoni ma 
tistax tiġi espressa f'alfabet ieħor apparti 
dak Latin fil-każ tal-prodotti 
kkummerċjalizzati fil-pajjiżi li l-lingwa 
tagħhom tinkiteb b'dak l-alfabet waqt li 
fil-pajjiżi li jużaw alfabet ieħor apparti 
dak Latin, l-indikazzjoni trid tiġi espressa 
wkoll bl-alfabet Latin.

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li tkun indikata l-modalità tal-applikazzjoni tal-marka tal-oriġini u li tingħata 
l-possibilità lill-fornituri li jagħżlu l-lingwa xierqa u komprensibbli għall-konsumaturi 
tagħhom.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-indikazzjoni tal-pajjiżi tal-oriġini 
ssir b’karattri ċari, leġibbli u indelebbli, 
tkun viżibbli f’kundizzjonijiet normali ta’ 
użu, tirriżulta nettament distanta minn 
informazzjoni oħra u tkun preżentata 
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b'mod tali li ma tingannax u li ma toħloqx 
impressjoni żbaljata dwar l-oriġini tal-
prodott.

Ġustifikazzjoni

Hu fundamentali li tkun iggarantita l-awtentiċità u mhux il-manipolazzjoni tal-indikazzjoni 
tal-oriġini bħala miżura ta’ informazzjoni u tas-sigurtà tal-konsumaturi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Artikolu 7 tar-Regolament għandu 
japplika għal dawk il-prodotti li huma 
destinati għall-konsum finali għajr għal 
prodotti mis-sajd u mill-akkwakultura kif 
definit fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) 
Nru 104/2000, u għall-prodotti tal-ikel kif 
definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-pajjiż tal-oriġini li jkun instab 
skont il-paragrafu 2 ikun Stat Membru tal-
Unjoni, il-manifatturi u l-importaturi
jistgħu jirreferu għall-Unjoni jew għal Stat 
Membru partikolari.

3. Meta l-pajjiż tal-oriġini li jkun instab 
skont il-paragrafu 2 ikun Stat Membru tal-
Unjoni, it-tikketta ''magħmul fi'' tista' 
tirreferi għall-Unjoni jew għal Stat 
Membru partikolari. L-isem u l-indirizz 
tal-manifattur ukoll jingħataw fuq il-
prodotti tal-konsumatur kollha li 
jitqiegħdu fis-suq tal-UE.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B'mod proporzjonat mar-riskji possibbli ta' 
prodott, il-manifatturi għandhom ifasslu 
dokumentazzjoni teknika. Id-
dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha, 
kif xieraq:

B'mod proporzjonat mar-riskji possibbli ta' 
prodott kif ivvalutat abbażi tal-Artikolu 6, 
il-manifatturi għandhom ifasslu 
dokumentazzjoni teknika. Id-
dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha, 
kif xieraq:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel iqiegħdu prodott fis-suq, l-
importaturi għandhom jiżguraw li l-
prodott ikun konformi mar-rekwiżit tas-
sigurtà ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 u li 
l-manifattur ikun kkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 8(4), (6) u (7).

1. Qabel iqiegħdu prodott fis-suq, l-
importaturi huma soġġetti għall-istess 
obbligi bħall-produtturi tal-UE u jiżguraw 
li l-prodott ikun konformi mar-rekwiżit tas-
sigurtà ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 u li 
l-manifattur ikun kkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 8 u li d-
dokumentazzjoni teknika li tkun 
takkumpannjahom tattesta l-konformità 
mal-prodott f’dak li għandu x’jaqsam 
mar-riskji possibbli relattivi għalih.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Billi l-obbligi skont l-Artikolu 8(4) 
huma bbażati fuq l-evalwazzjoni tar-riskju 
ta' prodott, li tista' tkun ibbażata fuq 
kriterji u parametri differenti f'pajjiżi 
terzi, hija fir-responsabbiltà tal-
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importatur li jiżgura li l-manifattur 
barrani kkunsidra l-istess parametri tal-
UE skont l-Artikolu 6 u li se jkunu 
rappurtati fid-dokumentazzjoni teknika li 
dan ikun ipprovda lill-importatur.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-manifatturi barranin hija 
bbażata fuq l-istess rekwiżiti tal-UE għal prodotti li huma importati fl-UE u għall-
introduzzjoni fis-suq tal-UE.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
prodotti tagħhom ikollhom numru tat-tip, 
tal-lott jew tas-serje jew element ieħor li 
jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott, li 
l-konsumaturi jkunu jistgħu jarawh u 
jaqrawh faċilment jew li, meta d-daqs jew 
in-natura tal-prodott ma jippermettux 
dan, tingħata l-informazzjoni meħtieġa 
fuq l-imballaġġ jew fid-dokument li jkun 
hemm mal-prodott. 

Emenda26

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. B'mod proporzjonat mar-riskji possibbli 
ta' prodott, l-importaturi, biex iħarsu s-
saħħa u s-sigurtà tal-persuni, għandhom 
jittestjaw kampjuni ta' prodotti disponibbli 
fis-suq, jistħarġu l-ilmenti u jżommu 
reġistru tal-ilmenti, ta' prodotti mhux 
konformi u ta' sejħa lura ta' prodotti, u 
għandhom iżommu lill-manifattur u lid-
distributuri informati dwar kull monitoraġġ 

6. B'mod proporzjonat mar-riskji possibbli 
ta' prodott kif ivvalutat abbażi tal-
Artikolu 6, l-importaturi, biex iħarsu s-
saħħa u s-sigurtà tal-persuni, għandhom 
jittestjaw kampjuni ta' prodotti disponibbli 
fis-suq, jistħarrġu l-ilmenti u jżommu 
reġistru tal-ilmenti, ta' prodotti mhux 
konformi u ta' sejħa lura ta' prodotti, u 
għandhom iżommu lill-manifattur u lid-
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bħal dan. distributuri informati dwar kull monitoraġġ 
bħal dan.

Emenda27

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li prodott li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhux sigur jew inkella 
mhux konformi ma' dan ir-Regolament 
għandhom minnufih jieħdu l-azzjoni 
korrettiva meħtieġa biex dan il-prodott isir 
konformi, jirtirawh jew jiħduh lura, kif 
ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-
prodott ma jkunx sigur, il-manifatturi 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, filwaqt li 
jagħtu dettalji, b'mod partikolari, dwar ir-
riskju għas-saħħa u s-sigurtà u dwar l-
azzjoni korrettiva meħuda.

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li prodott li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhux sigur jew inkella 
mhux konformi ma' dan ir-Regolament 
għandhom minnufih jieħdu l-azzjoni 
korrettiva meħtieġa biex dan il-prodott isir 
konformi, jirtirawh jew jiħduh lura. Barra 
minn hekk, il-manifatturi għandhom 
jinformaw minnufih lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn 
huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli 
għal dan il-għan, filwaqt li jagħtu dettalji, 
b'mod partikolari, dwar ir-riskju għas-
saħħa u s-sigurtà u dwar l-azzjoni 
korrettiva meħuda.

Emenda 28
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi għandhom iżommu d-
dokumentazzjoni teknika għal 10 snin wara 
li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq, u 
jagħmluha disponibbli għall-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq jekk dawn 
jitolbuhielhom.

8. L-importaturi għandhom iżommu d-
dokumentazzjoni teknika għal 10 snin wara 
li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq, u 
jagħmluha disponibbli għall-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq jekk dawn 
jitolbuhielhom, kif ukoll lil kull operatur 
ekonomiku lil min jiddistribwixxi l-
prodotti tiegħu, b'evidenza li tappoġġa l-
eżistenza ta' differenzi essenzjali bejn il-
mudelli tiegħu.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li prodott li huma jkunu 
għamlu disponibbli fis-suq ma jkunx sigur 
jew ma jkunx konformi mal-Artikolu 8(6), 
(7) u (8) u mal-Artikolu 10(3) u (4), kif 
applikabbli, dawn għandhom jiżguraw li 
tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dan il-prodott isir konformi, jirtirawh jew 
jiħduh lura, kif ikun xieraq. Barra minn 
hekk, meta l-prodott ma jkunx sigur, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-manifattur jew lill-importatur, kif 
applikabbli kif ukoll lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn 
huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli 
għal dan il-għan, filwaqt li jagħtu dettalji, 
b'mod partikolari, dwar ir-riskju għas-
saħħa u s-sigurtà u dwar l-azzjoni 
korrettiva meħuda.

5. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li prodott li huma jkunu 
għamlu disponibbli fis-suq tal-Unjoni jew 
onlajn ma jkunx sigur jew ma jkunx 
konformi mal-Artikolu 8(6), (7) u (8) u 
mal-Artikolu 10(3) u (4), kif applikabbli, 
dawn għandhom jiżguraw li tittieħed l-
azzjoni korrettiva meħtieġa biex dan il-
prodott isir konformi, jirtirawh jew jiħduh 
lura. Barra minn hekk, meta l-prodott ma 
jkunx sigur, id-distributuri għandhom 
jinformaw minnufih lill-manifattur jew lill-
importatur, kif applikabbli kif ukoll lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, filwaqt li 
jagħtu dettalji, b'mod partikolari, dwar ir-
riskju għas-saħħa u s-sigurtà u dwar l-
azzjoni korrettiva meħuda.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-penali previsti jridu jkunu 
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 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament, fuq il-bażi tal-livelli minimi 
komuni proposti mill-Kummissjoni, u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali 
previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati 
u dissważivi. stati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament u għandhom jinnotifikawha 
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taffettwahom. mingħajr dewmien b'kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom. Il-penali li 
hemm dispost dwarhom iridu jkunu 
armonizzat, fi proporzjon għat-tul ta' 
żmien, il-valur u l-kwantità tal-prodotti 
non-konformi li jitqiegħdu fis-suq.
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