
PA\835352MT.doc PE450.905v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2010/2085(INI)

15.10.2010

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti u s-
Sorveljanza tas-Suq
(2010/2085(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Lara Comi



PE450.905v01-00 2/3 PA\835352MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\835352MT.doc 3/3 PE450.905v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu;

1. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra sistema unifikata ta' sorveljanza tas-suq meta tirrevedi 
d-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (DSĠP);

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tqis bis-serjetà l-possibilità li d-dispożizzjonijiet tas-
sorveljanza tas-suq tad-DSĠP iġġibhom konformi mal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid; 

3. Jenfasizza kemm hu importanti li tkun żgurata traċċabilità affidabbli fl-istadji kollha tal-
ħajja ta’ prodott;

4. Jitlob lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li tkun żgurata traċċabilità affidabbli u jiġi promoss l-
użu ta’ prattiki armonizzati mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u mill-awtoritajiet tad-
dwana, tikkonsulta dwar u tevalwa l-impatt ta' strument ġdid xieraq għal identifikazzjoni 
moderna u effettiva fir-rigward tan-nefqa (li jkun jaħseb għall-benefiċċji ta' skala fir-
rigward tal-ispejjeż tal-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (RFID) u ċ-ċipep tal-ISO, 
eċċ.) li jkun kapaċi jżomm fih data tat-traċċabilità li tkun tista’ jinqara minn magna u tkun 
iżjed diffiċli li tiġi ffalsifikata milli huma ċ-ċertifikazzjoni u l-marki tal-konformità;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tiżviluppa kriterji aktar preċiżi għall-evalwazzjoni 
tas-sikurezza u r-riskji li jirriżultaw min-nonkonformità ta’ prodotti mal-leġiżlazzjoni tal-
UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel ir-RAPEX aktar aċċessibbli għall-konsumaturi u l-
SMEs, pereżempju billi tiffaċilita t-tressiq tal-ilmenti, billi tistabbilixxi helpdesks u billi 
tnaqqas l-ostakli għall-aċċess, kemm jekk ikunu kawża tal-ispejjeż u kemm jekk tal-
lingwa;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tinkorpora fir-RAPEX, jew kwalunkwe sistema xierqa oħra fil-
livell tal-UE, pieni għall-infrazzjonijiet li jsiru mill-Istati Membri, bil-għan li tkun żgurata 
t-trasparenza għall-partijiet interessati kollha;

8. Jistieden lill-Kummissjoni żżid iċ-ċarezza tal-mandati għall-istandards u tikkunsidra 
modi oħra evoluzzjonarji kif ittejjeb u tintegra sistemi ta’ standardizzazzjoni nazzjonali u 
Ewropej fiż-żona li mhix armonizzata, bl-enfasi fuq il-parteċipazzjoni tal-SMEs, filwaqt li 
jinżammu kif inhuma l-elementi ewlenin tal-istruttura li hemm bħalissa.


