
PA\942807MT.doc PE514.880v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2013/0049(COD)

9.8.2013

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

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

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 87/357/KEE u d-Direttiva 2001/95/KE
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

Rapporteur: Patrizia Toia



PE514.880v01-00 2/14 PA\942807MT.doc

MT

PA_Legam



PA\942807MT.doc 3/14 PE514.880v01-00

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn 
dan ir-Regolament u l-leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni speċifika għas-
settur dwar l-obbligi speċifiċi tal-operaturi 
ekonomiċi, id-dispożizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-manifatturi, ir-
rappreżentanti awtorizzati, l-importaturi u 
d-distributuri, għandhom jissejsu fuq id-
dispożizzjonijiet ta’ referenza li hemm 
inklużi fid-Deċiżjoni 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti.

(9) Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn 
dan ir-Regolament u l-leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni speċifika għas-
settur dwar l-obbligi speċifiċi tal-operaturi 
ekonomiċi, id-dispożizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-manifatturi, ir-
rappreżentanti awtorizzati, l-importaturi u 
d-distributuri, għandhom jissejsu fuq id-
dispożizzjonijiet ta’ referenza li hemm 
inklużi fid-Deċiżjoni 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti.
Madanakollu, leġiżlazzjoni armonizzata 
ma għandhiex timponi piżijiet 
amministrattivi bla bżonn fuq l-intrapriżi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament ma għandux ikun limitat għal 
kull teknika tal-bejgħ tal-prodotti għall-
konsumatur, u għalhekk ikopri wkoll il-
bejgħ mill-bogħod.

(10) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament ma għandux ikun limitat għal 
kull teknika tal-bejgħ tal-prodotti għall-
konsumatur, u għalhekk ikopri wkoll il-
bejgħ mill-bogħod bħall-bejgħ elettroniku 
onlajn.
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Or. en

Emenda 3

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, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-prodott (komponent jew materja kostitwenti, materja prima) hija element 
ewlieni fil-valutazzjoni tas-sigurtà tal-prodott.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Dan ir-Regolament għandu jqis l-
hekk imsejħa prodotti li jappellaw għat-
tfal li d-disinn tagħhom jixbah 
b’kwalunkwe mod oġġett ieħor, 
ġeneralment rikonoxxut bħala oġġett li 
jappella għat-tfal, jew li huwa intenzjonat 
għall-użu mit-tfal. Speċjalment meta tiġi 
vvalutata s-sigurtà ta’ prodott, għandha 
titqies in-nozzjoni ta’ prodotti li jappellaw 
għat-tfal.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Bl-għan li jiffavorixxu t-tqegħid fis-
suq ta’ prodotti siguri, l-operaturi 
ekonomiċi, b’mod partikolari l-SMEs, 
jistgħu jwieġbu għall-obbligi imposti mir-
regolament preżenti, permezz tal-ħolqien 
ta’ konsorzji bl-għan doppju li 
jiggarantixxu r-rispett tar-rekwiżiti tas-
sigurtà tal-prodotti b’effiċjenza u bi 
kwalità u li jnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi u burokratiċi li jaqgħu 
fuq l-impriżi individwali.

Or. it

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex tiġi implimentata l-
indikazzjoni tal-oriġini mingħajr xkiel u 
sabiex tittejjeb it-traċċabbiltà tal-prodotti, 
il-Kummissjoni għandha tivvaluta kif 
tista’ tiffaċilita l-applikazzjoni fuq il-
prodotti ta’ teknoloġiji speċifiċi ta’ 
lokalizzazzjoni u traċċar u teknoloġiji tal-
awtentikazzjoni tal-prodott. It-teknoloġiji 
vvalutati għandhom jiżguraw fost l-oħrajn 
is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur, 
itejbu l-mekkaniżmi tat-traċċar u jevitaw 
li jqiegħdu piżijiet amministrattivi bla 
bżonn fuq l-operaturi ekonomiċi sabiex 
jiġi evitat li l-ispejjeż jgħaddu għal fuq il-
konsumaturi.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) Is-sistemi ta’ traċċabilità attwali u l-
proċeduri ta’ identifikazzjoni li huma diġà 
fis-seħħ għandhom jiġu infurzati u mtejba 
b’mod effettiv. F’dan ir-rigward, il-
valutazzjonijiet u l-evalwazzjonijiet dwar 
l-użu tat-teknoloġiji fis-seħħ huma 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata prestazzjoni 
aħjar u jitnaqqas il-piż għall-operaturi 
ekonomiċi. Wieħed mill-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament huwa li jtejjeb b’mod 
kostanti s-sistemi ta’ traċċabbiltà imposti 
fuq l-operaturi ekonomiċi u l-prodotti.

Or. en

Emenda 8

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 

(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. L-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ 
oriġini tal-materjali ta’ kompożizzjoni tal-
prodott hija wkoll meħtieġa mill-proċessi 
kummerċjali moderni ta’ xiri u ta’ 
pproċessar tal-materjali bl-għan li 
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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.

tiggarantixxi lill-konsumatur ix-xiri ta’ 
prodott sigur. 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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizzat fl-Artikolu 6(1a), waħda mill-komponenti ewlenin sabiex tiġi vvalutata s-sigurtà 
tal-prodott hija l-kompożizzjoni tiegħu, jiġifieri l-materjali li jagħmlu l-prodott sħiħ jew parti 
minnu. Kieku l-introduzzjoni tal-obbligu ta’ indikazzjoni ċara u vverifikata tal-oriġini tal-
materjali li l-prodotti jkunu magħmula minnhom tikkontribwixxi, wara kollox, biex tħares l-
eċċellenza artiġjanali u industrijali tal-SMEs tal-Istati Membri tal-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Unjoni Ewropea diġà 
kkonkludiet, jew ser tikkonkludi, trattati 
bilaterali ma’ pajjiżi li fihom hemm l-
obbligu tad-denominazzjoni tal-oriġini, u 
b’konsegwenza l-obbligu li tiġi indikata l-
provenjenza fejn ikun ġie mmanifatturat 
il-prodott li jippermetti tħaddim korrett u 
bbilanċjat tas-suq u tal-kompetizzjoni bejn 
il-pajjiżi, billi jevita inugwaljanzi fit-
trattament li jikkostitwixxu ostaklu għall-
kummerċ.

Or. it
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Permezz ta’ indikazzjoni tal-oriġini 
tal-prodott, il-konsumaturi se jkollhom 
aċċess aktar faċli għall-informazzjoni 
dwar il-katina tal-prodott tal-prodott 
inkwistjoni, u b’hekk jiżdied il-livell ta’ 
għarfien tal-konsumatur b’mod ġenerali. 
B’mod partikolari, meta jkun qed jiġi 
indikat l-isem tal-manifattur responsabbli 
skont l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi, 
hemm riskju li l-konsumaturi jitqarrqu 
għax indikazzjoni tal-manifattur 
responsabbli mhix neċessarjament l-istess 
bħall-post tal-produzzjoni. B’hekk, l-
indikazzjoni tal-oriġini ser tkun l-uniku 
strument għall-konsumaturi sabiex 
jiskopru l-pajjiż ta’ produzzjoni.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) L-indikazzjoni tal-oriġini għandha 
tikkontribwixxi wkoll sabiex tgħin lill-
konsumaturi jixtru prodotti siguri li 
jwieġbu għal standards ta’ kwalità għolja 
f’termini ta’ saħħa u sigurtà għall-
ħaddiema u l-protezzjoni tal-ambjent.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "prodott sigur" tfisser kull prodott li, 
f’kundizzjonijiet normali jew 
raġonevolment prevedibbli tal-użu tal-
prodott konċernat, inkluż it-tul taż-żmien 
tal-użu u fejn applikabbli d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti tal-installazzjoni u l-
manutenzjoni, ma joħloq ebda riskju jew 
joħloq biss ir-riskju minimi li huma 
kompatibbli mal-użu tal-prodott, meqjusa 
aċċettabbli u konsistenti ma’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-
persuni;

(1) ‘prodott sigur’ tfisser kull prodott li, 
f’kundizzjonijiet normali jew 
raġonevolment prevedibbli tal-użu tal-
prodott konċernat, inkluż it-tul taż-żmien 
tal-użu u fejn applikabbli d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti tal-installazzjoni, l-
manutenzjoni u r-rimi, ma joħloq ebda 
riskju jew joħloq biss ir-riskji minimi li 
huma kompatibbli mal-użu tal-prodott, 
meqjusa aċċettabbli u konsistenti ma’ livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà 
tal-persuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull meta konsumatur iwettaq operazzjoni fl-aħħar tal-ħajja tal-prodott, din l-operazzjoni 
għandha tkun sigura.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) ‘konsumaturi vulnerabbli’ huma 
persuni li għandhom diffikultajiet biex 
jaċċessaw u jifhmu informazzjoni 
rilevanti tal-konsumatur jew minħabba 
diżabbiltà mentali, fiżika jew psikoloġika 
tagħhom jew minħabba l-età tagħhom 
jinsabu aktar esposti għar-riskji ta’ 
sigurtà, u għaldaqstant jeħtieġu 
protezzjoni speċjali. 

Or. en

(Ara l-kliem tal-Parlament Ewropew INI dwar strateġija għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-
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konsumaturi vulnerabbli (2011/2272(INI))

Emenda 14

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 l-
kompożizzjoni, l-imballaġġ, l-istruzzjonijiet 
għat-twaħħil u, fejn applikabbli, għall-
installazzjoni, il-manutenzjoni u r-rimi;

Or. en

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-dehra tal-prodott u b’mod partikolari 
meta prodott, għalkemm ma jkunx tal-ikel, 
ikun jixbah l-ikel u jista’ jiġi mfixkel mal-
ikel minħabba l-għamla, ir-riħa, il-kulur, 
id-dehra, l-imballaġġ, l-ittikkettar, il-
volum, id-daqs tiegħu jew karatteristiċi
oħra.

(e) id-dehra u l-karatteristiċi tal-prodott, l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni tiegħu. Dan 
jinkludi potenzjalment dehra li tqarraq,
b’mod partikolari meta prodott, għalkemm 
mhux maħsub għal użu minnhom, jixbah 
b’kwalunkwe mod oġġett ieħor 
ġeneralment rikonoxxut bħala oġġett li 
jappella għat-tfal, jew li huwa intenzjonat 
għall-użu mit-tfal, minħabba d-disinn u l-
karatteristiċi tiegħu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-prodotti li jappellaw għat-tfal ikunu inklużi f’qafas leġiżlattiv komprensiv 
tal-Unjoni. Ir-raġuni hija biex dejjem jitqiesu dawn l-ispeċifikazzjonijiet u karatteristiċi fil-
valutazzjoni tas-sigurtà tal-prodotti.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 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 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. Il-manifatturi u l-
importaturi jistgħu wkoll iwaħħlu fuq il-
prodotti indikazzjoni tal-oriġini tal-
materjali ta’ kompożizzjoni li intużaw fil-
prodott. L-indikazzjoni tal-oriġini tal-
prodott lest trid tkun viżibli għall-
konsumatur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizzat fl-Artikolu 6(1a), waħda mill-komponenti ewlenin sabiex tiġi vvalutata s-sigurtà 
tal-prodott hija l-kompożizzjoni tiegħu, jiġifieri l-materjali li jagħmlu l-prodott sħiħ jew parti 
minnu. Kieku l-introduzzjoni tal-obbligu ta’ indikazzjoni ċara u vverifikata tal-oriġini tal-
materjali li l-prodotti jkunu magħmula minnhom tikkontribwixxi, wara kollox, biex tħares l-
eċċellenza artiġjanali u industrijali tal-SMEs tal-Istati Membri tal-Unjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi, meta jqiegħdu l-prodotti 
tagħhom fis-suq, għandhom jiżguraw li 
dawn ikunu ġew iddisinjati u 
mmanifatturati skont ir-rekwiżiti tas-
sigurtà ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4.

1. Il-manifatturi, meta jqiegħdu l-prodotti 
tagħhom fis-suq, anki fil-każ tal-bejgħ 
mill-bogħod, għandhom jiżguraw li dawn 
ikunu ġew iddisinjati u mmanifatturati 
skont ir-rekwiżiti tas-sigurtà ġenerali 
stabbiliti fl-Artikolu 4.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Twissijiet, li jiddeterminaw id-
deċiżjoni biex jinxtara prodott, bħal dawk 
li jispeċifikaw l-etajiet jew il-piżijiet 
minimi u massimi għall-utenti u twissijiet 
importanti oħra, għandhom jidhru fuq l-
imballaġġ tal-prodott jew inkella jkunu 
jidhru b’mod ċar għal konsumatur qabel 
ix-xiri, inkluż f’każijiet meta x-xiri jsir 
onlajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Informazzjoni għall-konsumatur trid tissaħħaħ, speċjalment fir-rigward ta’ bejgħ onlajn fejn 
huwa diffiċli għall-konsumaturi li jiċċekkjaw informazzjoni speċifika dwar prodott u fuq l-
imballaġġ tiegħu.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Twissijiet, li jiddeterminaw id-
deċiżjoni biex jinxtara prodott, bħal dawk 
li jispeċifikaw l-etajiet jew il-piżijiet 
minimi u massimi għall-utenti u twissijiet 
importanti oħra, għandhom jidhru fuq l-
imballaġġ tal-prodott jew inkella jkunu 
jidhru b’mod ċar għal konsumatur qabel 
ix-xiri, inkluż f’każijiet meta x-xiri jsir 
onlajn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni għall-konsumatur trid tissaħħaħ, speċjalment fir-rigward ta’ bejgħ onlajn fejn 
huwa diffiċli għall-konsumaturi li jiċċekkjaw informazzjoni speċifika dwar prodott u fuq l-
imballaġġ tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-obbligu li jkunu informati l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq skont l-
Artikolu 8(9), l-Artikolu 10(2) u (7) u l-
Artikolu 11(3) u (5) ma għandux japplika 
meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

1. L-obbligu li jkunu informati l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq skont l-
Artikolu 8(9), l-Artikolu 10(2) u (7) u l-
Artikolu 11(3) u (5) ma għandux japplika 
meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn [ħames] snin wara d-
data tal-applikazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament u tgħaddi rapport ta’ 
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. Dan ir-rapport għandu 
jivvaluta jekk dan ir-Regolament ikunx 
laħaq l-għanijiet tiegħu, b’mod partikolari 
fejn jidħol iż-żieda tal-protezzjoni tal-
konsumaturi kontra prodotti perikolużi, 
filwaqt li jitqies l-impatt tiegħu fuq in-
negozju u b’mod partikulari fuq intrapriżi 
żgħar u medji.

Mhux aktar tard minn [ħames] snin wara d-
data tal-applikazzjoni, u kull ħames snin 
mill-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament u tgħaddi rapport ta’ 
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. Dan ir-rapport għandu 
jivvaluta jekk dan ir-Regolament ikunx 
laħaq l-għanijiet tiegħu, b’mod partikolari 
fejn jidħol iż-żieda tal-protezzjoni tal-
konsumaturi kontra prodotti perikolużi fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jitqies l-impatt 
tiegħu fuq in-negozju u b’mod partikulari 
fuq intrapriżi żgħar u medji. Dan ir-rapprt 
għandu jivvaluta wkoll l-implikazzjonijiet 
u l-kontribuzzjonijiet tar-
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Regolament 1025/2012 fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en


