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PA_Legam

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-ħidma tagħna dwar il-proposta għal regolament dwar il-PPE, l-objettiv primarju tagħna 
kien li nressqu emendi li se jiżguraw li d-direttiva eżistenti ma tistax tagħti lok għal 
interpretazzjonijiet li jistgħu jimminaw l-effettività u ċ-ċertezza legali tagħha. Is-
suppożizzjoni prinċipali hija li strumenti ġenwinament effettivi huma l-uniku mod li 
jiggarantixxi s-sigurtà tal-ħaddiema, minħabba li l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol huma ta’ 
spiss ikkawżati minn nuqqas mhux biss li jintuża tagħmir protettiv xieraq iżda wkoll li jintuża 
tajjeb.

Innotajna wkoll li l-mod ta’ kif jiġi żgurat li t-tagħmir protettiv ikun ġenwinament effettiv 
huwa li jiġu żviluppati u introdotti prodotti li huma mmirati lejn il-ħtiġijiet tal-utenti finali 
tagħhom. Din hija r-raġuni għaliex aħna stipulajna li trid titqies il-persuna li tilbes jew li tuża 
t-tagħmir, b’distinzjoni bejn dawn il-kategoriji ta’ utenti li ġejjin: l-irġiel, in-nisa, il-ħaddiema 
żgħażagħ u l-persuni b’diżabilità. Meta stabbilixxejna l-kategorija “ħaddiema żgħażagħ” 
konna konxji tal-fatt li l-kundizzjonijiet tax-xogħol taż-żgħażagħ u l-iżviluppi fl-ambjent tax-
xogħol tagħhom, l-aktar dawk marbuta mal-kriżi ekonomika, wasslu għal żieda qawwija fl-
għadd ta’ żgħażagħ li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien u rriżultaw f’popolazzjoni li dejjem 
qed tikber ta’ ħaddiema żgħażagħ li l-karatteristiċi fiżiċi tagħhom iridu jiġu kkunsidrati.

Aħna kkunsidrajna wkoll xieraq li nirrieżaminaw ċerti aspetti tad-dispożizzjonijiet tekniċi tar-
regolament, b’tali mod li jkopru l-kategoriji tar-riskju u l-eventwalitajiet kollha, bil-ħsieb li 
jnaqqsu kemm jista’ jkun il-potenzjal għal ambigwità u l-interpretazzjoni żbaljata. 

L-analiżi tagħna tar-regolament kienet immexxija mit-twemmin li l-inċertezza twassal għal 
interpretazzjoni żbaljata, u, bħala riżultat, applikazzjoni ħażina tar-regolamenti.  

Barra minn hekk, fid-dawl tal-iżviluppi riċenti fil-qasam tal-komunikazzjoni u l-ħtieġa li 
jitfassal PPE għall-utent finali, ipprevedejna l-possibbiltà tal-istabbiliment ta’ strumenti 
speċifiċi li jippermettu lill-utenti finali li jifhmu kif jużaw il-prodotti tal-PPE b’mod tajjeb u 
jindikaw l-importanza vitali tagħhom għall-protezzjoni tal-utent finali kontra riskji fuq il-post 
tax-xogħol. 

Is-sensibilizzazzjoni u l-għoti ta’ informazzjoni preċiża u rilevanti jgħinu biex jipproteġu l-
ħaddiema u jħeġġuhom jinvolvu rwieħhom u jipparteċipaw fi kwistjonijiet li 
jikkonċernawhom direttament.

Aħna enfasizzajna wkoll li kwalunkwe riskju jew dubju dwar il-konformità tal-prodotti li 
jirriżultaw għandhom jiġu rrappurtati u l-prodotti kkonċernati għandhom jitneħħew mis-suq 
sabiex jiġu minimizzati r-riskji assoċjati mal-użu tagħhom.

Aħna kkunsidrajna li huwa wkoll neċessarju li tiġi enfasizzata l-ħtieġa għal monitoraġġ 
trasparenti u kontinwu tal-implimentazzjoni tar-regolament, b’penali għal kwalunkwe persuna 
li twettaq ksur kontrih. 

Aħna nemmnu li l-politiki ta’ investiment waħedhom mhumiex biżżejjed biex itejbu l-
ambjent tax-xogħol; huma meħtieġa wkoll miżuri protettivi u sodi, minn preskrizzjonijiet 
minimi tas-sigurtà tal-ħaddiema għal miżuri mfassla biex jipproteġu lill-ħaddiema u jtejbu l-
kwalità tal-ambjent tax-xogħol sa livell xieraq.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandha tingħata attenzjoni lill-
korrelazzjoni bejn dan ir-Regolament u d-
Direttiva 89/391/KEE u d-
Direttiva 89/656/KEE, speċjalment fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet relatati mal-
valutazzjoni ta’ PPE, l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-ħaddiema u l-
parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni, ir-
rekwiżiti essenzjali ta’ saħħa u sigurtà u l-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandhom ikunu l-istess fl-Istati Membri 
kollha, kważi m’hemm l-ebda flessibbiltà 
fit-traspożizzjoni tad-Direttivi bbażati fuq 
il-prinċipji tal-Approċċ il-Ġdid fil-liġi 
nazzjonali. Għalhekk, id-
Direttiva 89/686/KEE għandha tiġi 
ssostitwita b’Regolament, li huwa l-
istrument legali xieraq peress li dan 
jimponi regoli ċari u ddettaljati li ma 
jagħtux lok għal traspożizzjoni li tvarja 

(4) Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni, ir-
rekwiżiti essenzjali ta’ saħħa u sigurtà u l-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandhom ikunu l-istess fl-Istati Membri 
kollha, kważi m’hemm l-ebda flessibbiltà 
fit-traspożizzjoni tad-Direttivi bbażati fuq 
il-prinċipji tal-Approċċ il-Ġdid fil-liġi 
nazzjonali. Għalhekk, id-
Direttiva 89/686/KEE għandha tiġi 
ssostitwita b’Regolament, li huwa l-
istrument legali xieraq peress li dan 
jimponi regoli ċari u ddettaljati li ma 
jagħtux lok għal traspożizzjoni li tvarja 
bejn l-Istati Membri bl-għan, b'mod 



PE544.202v02-00 4/58 PA\1051053MT.doc

MT

bejn l-Istati Membri. partikolari, li tiġi salvagwardjata s-saħħa 
pubblika, titjieb is-sigurtà fuq ix-xogħol u 
tiġi żgurata l-protezzjoni tal-utent.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 a) Fis-6 ta' Ġunju 2014, il-
Kummissjoni adottat il-komunikazzjoni 
tagħha dwar Qafas Strateġiku tal-UE 
dwar is-Saħħa u s-Sikurezza 
Okkupazzjonali 2014-2020 sabiex 
tipproteġi aħjar lill-ħaddiema tal-Unjoni 
minn inċidenti u mard relatati max-
xogħol.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament u ssir sensibilizzazzjoni 
dwarhom, l-Istati Membri għandhom 
ikunu mħeġġa biex joħolqu websajt u/jew 
applikazzjoni fuq smartphone biex 
jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha 
dwar dan ir-Regolament, inkluża data 
dwar l-awtoritajiet notifikanti u l-korpi ta’ 
valutazzjoni ta’ konformità awtorizzati 
biex iwettqu kompiti skont dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
ir-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Dawn il-pieni għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(33) L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
ir-regoli dwar il-kontroll u l-penali
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament u għandhom 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn 
il-pieni għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Billi d-Direttiva 89/656/KEE 
tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal tagħmir 
ta’ protezzjoni personali użat mill-
ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u billi 
dispożizzjonijiet nazzjonali marbuta mas-
sigurtà fuq ix-xogħol jesiġu li l-użu ta’ 
PPE jkun obbligatorja; kull Stat Membru 
għandu jieħu miżuri xierqa biex iħeġġeġ 
lil min iħaddem u lill-impjegati biex jużaw 
PPE xieraq anki billi jagħtu 
informazzjoni ċara dwar l-użu 
obbligatorju tagħhom lil dawk li jħaddmu, 
l-impjegati u l-assoċjazzjonijiet tal-
impjegati u permezz tal-promozzjoni, 
bħala l-aħjar prattika, li min iħaddem 
jikkonforma ma’ dawn ir-regoli.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-persuni li jaħdmu 
f'kundizzjonijiet ta' xogħol mhux 
iddikjarat jistgħu jkunu aktar soġġetti 
għal livelli għolja ta' riskji u inċidenti fuq 
ix-xogħol;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 34b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Huwa tal-akbar importanza li jiġu 
kkorrelati l-aspetti differenti marbuta ma’ 
PPE, b’mod partikolari l-produzzjoni u l-
użu tagħhom, bl-azzjoni usa' tal-Unjoni 
dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol (OSH) li hija kruċjali biex tiżgura 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-ħaddiema 
u biex jinħoloq Qafas għal Azzjoni għall-
kumpaniji kollha irrispettivament mid-
daqs, post jew settur ta’ attività tagħhom.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Huwa tal-akbar importanza li tiġi 
inkluża l-promozzjoni tal-użu ta’ PPE 
f’inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni mwettqa 
fil-livelli tal-Unjoni u nazzjonali, bħala 
parti mit-tisħiħ ta' kultura ta’ prevenzjoni 
ta’ riskji. It-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol għandu impatt pożittiv fuq il-
produttività u l-kompetittività, kif 
enfasizzat mill-Pakkett tal-Impjiegi.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 35b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35b) Minħabba l-varjetà ta’ 
sitwazzjonijiet fil-prattika, fir-rigward tad-
daqs tal-kumpanija u d-diversità tal-forza 
tax-xogħol, l-għodod mhux leġiżlattivi, 
bħalma huma l-valutazzjoni 
komparattiva, l-identifikazzjoni u l-
iskambju ta’ prattiki tajba, is-
sensibilizzazzjoni u l-għodod tal-IT faċli 
għall-utent għandhom jintużaw biex 
jikkontribwixxu għal livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 35c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35c) Is-sensibilizzazzjoni dwar is-saħħa u 
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s-sigurtà, inkluż il-PPE, għandha tibda 
kmieni fl-iskola, speċjalment fit-taħriġ 
vokazzjonali. Għandhom isiru wkoll sforzi 
wkoll biex ikun hemm aktar 
informazzjoni u taħriġ għall-
intraprendituri. Ir-riżultati ta’ riċerka 
għal PPE ġdid, bħala konsegwenza ta’ 
avvanzi teknoloġiċi u sfidi ġodda, 
għandhom ikunu mxerrda aħjar.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 35d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35d) Il-popolazzjoni attiva tal-Unjoni qed 
tixjieħ, skont it-tbassir tal-Eurostat dwar 
il-popolazzjoni (Europop, 2010), u 
għalhekk se jkun hemm bżonn ta' 
kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa inklużi 
l-aċċessibbiltà tal-post tax-xogħol u l-
interventi fil-post tax-xogħol mmirati lejn 
il-ħaddiema iżjed anzjani. Dan jeħtieġ il-
ħolqien ta’ ambjent sikur u b’saħħtu, tul 
il-ħajja attiva ta' forza tax-xogħol li qed 
issir dejjem aktar diversifikata, li għaliha 
l-promozzjoni ta’ kultura ta’ prevenzjoni 
hija essenzjali.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 35e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35e) Huwa importanti li PPE jiġi adattat 
għall-ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta' 
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kull utent finali uniku: l-irġiel, in-nisa, il-
ħaddiema żgħażagħ u l-persuni 
b’diżabilità.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) maħsub għal użu f'sitwazzjonijiet fejn 
l-elementi b'karatteristiċi protettivi 
potenzjali jiġu inkorporati biss għal 
skopijiet ta' disinn;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sistemi ta’ konnessjoni għall-apparat 
imsemmi fil-punt (a) li ma jinżammx jew 
ma jintlibisx minn persuna, li huma 
maħsuba li jqabbdu dak l-apparat ma’ 
apparat jew struttura esterna, li jistgħu 
jitneħħew u li mhumiex maħsuba biex 
jitwaħħlu b’mod permanenti ma’ struttura;

(c) sistemi ta’ konnessjoni għall-apparat 
imsemmi fil-punt (a) li ma jinżammx jew 
ma jintlibisx minn persuna, li huma 
essenzjali għall-funzjoni tiegħu, li huma 
maħsuba li jqabbdu dak l-apparat ma’ 
apparat jew struttura esterna, li jistgħu 
jitneħħew u li mhumiex maħsuba biex 
jitwaħħlu b’mod permanenti ma’ struttura;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) "tip ta' PPE" tfisser is-serje ta’ PPE 
ekwivalenti għall-PPE deskritti fid-
dokumentazzjoni teknika u għall-PPE 
soġġett għall-eżami tat-tip tal-UE (fil-każ 
tal-kategorija II jew III);

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “PPE adattat individwalment” tfisser 
PPE prodott f’serje fejn kull oġġett ikun 
immanifatturat biex joqgħod tajjeb fuq 
utent individwali;

2. “PPE adattat individwalment” tfisser 
PPE prodott f’serje fejn kull oġġett ikun 
immanifatturat biex joqgħod tajjeb fuq kull 
utent finali uniku skont il-ħtiġijiet u l-
karatteristiċi speċifiċi tiegħu/tagħha (l-
irġiel, in-nisa, il-ħaddiema żgħażagħ u l-
persuni b’diżabilità), filwaqt li jiġu segwiti 
l-istruzzjonijiet tal-manifattur u tiġi 
rrispettata l-firxa ta' varjazzjonijiet 
permissibbli;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. “PPE mfassal apposta” tfisser PPE 
prodott bħala unità unika biex jissodisfa l-
bżonnijiet speċjali ta’ utent individwali 
skont mudell bażiku, filwaqt li jiġu segwiti 
l-istruzzjonijiet tad-disinjatur ta’ dak il-
mudell bażiku u tiġi rrispettata l-firxa ta’ 

3. “PPE mfassal apposta” tfisser PPE 
prodott biex jissodisfa l-bżonnijiet speċjali 
ta’ persuna individwali speċifika skont 
mudell bażiku, filwaqt li jiġu segwiti l-
istruzzjonijiet tal-manifattur ta’ dak il-
mudell bażiku u tiġi rrispettata l-firxa ta’ 
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varjazzjonijiet permissibbli; varjazzjonijiet permissibbli;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. “tqiegħed fis-suq” tfisser l-ewwel darba 
li PPE jkun disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

5. “tqiegħed fis-suq” tfisser l-ewwel darba 
li t-tip ta' PPE jkun disponibbli fis-suq tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. “manifattur” tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika li tiddisinja jew 
timmanifattura PPE jew li għandha PPE 
ddisinjat jew immanifatturat, u li 
tikkummerċjalizzah taħt isimha jew bil-
marka kummerċjali tiegħu; għall-finijiet 
tat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 8(2), 
id-disinjatur ta’ mudell bażiku ta’ PPE 
mfassal apposta għandu jitqies bħala l-
manifattur;

6. “manifattur” tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika li tiddisinja jew 
tipproduċi PPE jew li għandha PPE 
ddisinjat jew prodott, u li 
tikkummerċjalizzah taħt isimha jew bil-
marka kummerċjali tagħha;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20a. "Demostrazzjoni" tfisser kwalunkwe 
wiri ta’ PPE, mhux f’sitwazzjoni 
perikoluża, għal raġunijiet promozzjonali;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20b. “test fuq il-post” tfisser avveniment li 
fih jintuża PPE mhux iċċertifikat f’numru 
limitat ħafna u għal żmien limitat ħafna 
għal evalwazzjoni (finali). Il-ħin tat-test u 
l-iskop huma definiti sew u motivati qabel 
ma jibda t-test u kkonfermati mill-partijiet 
ikkonċernati. Dan it-test isir 
f’sitwazzjonijiet li esklussivament ma 
jkunux perikolużi, u jitwettaq biex 
jevalwa, inter alia, il-kumdità, l-
ergonomija jew id-disinn. Għal PPE 
kkonċernat, id-dokumenti meħtieġa tat-
testijiet (testijiet imwettqa minn 
laboratorji akkreditati jew awtorizzati) li 
jappoġġjaw il-fajl tekniku biex jiżguraw 
il-protezzjoni ta’ min jilbsu huma 
disponibbli

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 20c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20c. "utent finali" tfisser il-persuna li 
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tilbes jew tuża l-PPE.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha xierqa biex jiżguraw li l-PPE 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tas-suq biss 
jekk, meta jinżamm b’mod xieraq u jintuża 
għall-fini maħsub tiegħu, jikkonforma ma’ 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha xierqa u neċessarji biex jiżguraw li 
l-PPE jitqiegħed għad-dispożizzjoni tas-
suq biss jekk, meta jinżamm b’mod xieraq, 
il-funzjonament tiegħu jiġi spjegat b'mod 
ċar u jintuża għall-fini maħsub tiegħu, 
jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri, b’mod partikolari 
fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 89/656/KEE, biex jiġu stabbiliti 
r-rekwiżiti li jikkonċernaw l-użu ta’ PPE, 
sakemm dawn ir-rekwiżiti ma jaffettwawx 
id-disinn ta’ PPE li jitqiegħed fis-suq skont 
dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri, b’mod partikolari 
fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 89/656/KEE, li jistabbilixxu kull 
rekwiżit li jikkonċerna l-użu ta’ PPE li 
huma jqisu neċessarju biex jiżguraw il-
protezzjoni tal-utenti finali u l-partijiet 
terzi, sakemm dawn ir-rekwiżiti ma 
jaffettwawx id-disinn ta’ PPE li jitqiegħed 
fis-suq skont dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’fieri, wirjiet u dimostrazzjonijiet, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprevjenu l-wiri 
ta’ PPE li ma jikkonformax ma’ dan ir-
Regolament, kemm-il darba jkun hemm 
sinjal viżibbli li jindika b’mod ċar li l-PPE 
ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament u 
li mhuwiex disponibbli fis-suq sakemm ma 
jikkonformax.

F’fieri, wirjiet, dimostrazzjonijiet u testijiet 
fuq il-post, l-Istati Membri ma għandhomx 
jipprevjenu l-wiri ta’ PPE li ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
kemm-il darba jkun hemm sinjal viżibbli li 
jindika b’mod ċar li l-PPE ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament u li 
mhuwiex disponibbli fis-suq sakemm ma 
jikkonformax.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul dimostrazzjonijiet adegwati 
għandhom jittieħdu miżuri biex jassiguraw 
il-protezzjoni ta’ persuni.

Matul dimostrazzjonijiet u testijiet fuq il-
post, għandhom jittieħdu miżuri adegwati 
biex jassiguraw il-protezzjoni ta’ persuni u 
jissensibilizzawhom. It-testijiet fuq il-post 
m'għandhomx jitfasslu biex jittestjaw il-
prestazzjoni tal-protezzjoni tal-PPE iżda 
biex jevalwaw pereżempju l-kumdità, l-
ergonomija u d-disinn. Il-partijiet kollha 
kkonċernati (pereżempju min iħaddem kif 
ukoll min jilbes dawn l-oġġetti jew l-utent 
finali) għandhom ikunu infurmati minn 
qabel dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-
iskop tat-test. Il-marka “għal test fuq il-
post biss” għandha titwaħħal b’mod ċar u 
li ma titħassarx mal-PPE.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jqiegħdu fis-suq PPE, il-
manifatturi għandhom jiżguraw li dawn 
ikunu ġew iddisinjati u mmanifatturati 
skont ir-rekwiżiti essenzjali applikabbli 
tas-saħħa u s-sigurtà stabbiliti fl-Anness II.

1. Meta jqiegħdu fis-suq PPE, il-
manifatturi għandhom jiżguraw li dawn 
ikunu ġew iddisinjati u mmanifatturati 
skont ir-rekwiżiti essenzjali u neċessarji
applikabbli tas-saħħa u s-sigurtà stabbiliti 
fl-Anness II.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disinjatur ta’ mudell bażiku ta’ PPE 
mfassal apposta għandu jfassal d-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness III u jwettaq l-eżami tat-tip tal-UE 
stabbilit fl-Anness V jew iqabbad lil xi 
ħadd biex jagħmilhom f’ismu.

Il-manifattur ta’ mudell bażiku ta’ PPE 
mfassal apposta għandu jfassal d-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness III u jwettaq l-eżami tat-tip tal-UE 
stabbilit fl-Anness V jew iqabbad lil xi 
ħadd biex jagħmilhom f’ismu.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifatturi għandhom iżommu d-
dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni 
ta’ konformità tal-UE għal tal-anqas 
10 snin wara li l-PPE jkun tqiegħed fis-
suq.

3. Il-manifatturi għandhom iżommu d-
dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni 
ta’ konformità tal-UE għal tal-anqas 
10 snin wara li l-PPE jkun sar disponibbli
fis-suq.
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Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi għandhom jaraw li 
jkollhom fis-seħħ proċeduri biex il-
produzzjoni ta’ serje tibqa’ konformi ma’ 
dan ir-Regolament. Għandhom jitqiesu 
b’mod adegwat dawk il-bidliet fid-disinn 
jew fil-karatteristiċi tal-PPE u l-bidliet fl-
istandards armonizzati jew fi 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li 
b’referenza għalihom tiġi ddikjarata l-
konformità tal-PPE.

4. Il-manifatturi għandhom jaraw li 
jkollhom fis-seħħ proċeduri essenzjali biex 
il-produzzjoni ta’ serje tibqa’ konformi ma’ 
dan ir-Regolament. Għandhom jitqiesu 
b’mod adegwat dawk il-bidliet fid-disinn 
jew fil-karatteristiċi tal-PPE u l-bidliet fl-
istandards armonizzati jew fi 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li 
b’referenza għalihom tiġi ddikjarata l-
konformità tal-PPE. 

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
PPE li jqiegħdu fis-suq ikollu t-tip, il-lott 
jew in-numru tas-serje jew kull element 
ieħor biex ikun jista’ jiġi identifikat, jew, 
jekk id-daqs jew natura tal-PPE ma 
tippermettix dan, li l-informazzjoni 
meħtieġa tingħata fuq l-imballaġġ jew 
f’dokument li jakkumpanja l-PPE.

5. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li kull 
PPE uniku li jqiegħdu fis-suq ikollu t-tip, 
il-lott jew in-numru tas-serje jew kull 
element ieħor biex ikun jista’ jiġi 
identifikat, jew, jekk id-daqs jew natura 
tal-PPE ma tippermettix dan, li l-
informazzjoni meħtieġa tingħata fuq l-
imballaġġ jew f’dokument li jakkumpanja 
l-PPE.

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-manifatturi, fuq il-PPE, għandhom 
jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali 
reġistrat jew il-marka kummerċjali 
reġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn 
ikunu jistgħu jiġu kkuntattati dwar il-
prodott jew, jekk dan ma jkunx possibbli, 
fuq l-imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-PPE. L-indirizz għandu 
jindika punt uniku fejn jista’ jiġi 
kkuntattat il-manifattur. Id-dettalji ta’ 
kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li 
tinftiehem faċilment mill-utenti finali u 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

6. Il-manifatturi, fuq il-PPE, għandhom 
jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali 
reġistrat jew il-marka kummerċjali 
reġistrata tagħhom fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattati dwar il-prodott jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu 
jew f’dokument li jakkumpanja l-PPE. Id-
dettalji tal-kuntatt għandhom ikunu bil-
lingwa tal-utenti finali u mill-awtoritajiet 
ta’ sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
PPE jkun akkumpanjat mill-istruzzjonijiet 
stabbiliti fil-punt 1.4 tal-Anness II, 
b’lingwa li tista’ tinftiehem faċilment 
mill-utenti finali, kif iddeterminat mill-
Istat Membru kkonċernat.

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li kull 
PPE, inkluża l-iżgħar unità tiegħu, ikun
akkumpanjat mill-istruzzjonijiet stabbiliti 
fil-punt 1.4 tal-Anness II, fil-lingwa tal-
utenti finali, kif meħtieġ mill-Istat 
Membru kkonċernat li fih il-PPE jkun 
disponibbli fis-suq.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8



PE544.202v02-00 18/58 PA\1051053MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
PPE jkun akkumpanjat b’kopja tad-
dikjarazzjoni tal-UE msemmija fl-
Artikolu 15(2). Il-manifatturi jistgħu 
jagħżlu li jissodisfaw ir-rekwiżit billi 
jakkumpanjaw l-PPE bid-dikjarazzjoni 
simplifikata ta’ konformità tal-UE 
msemmija fl-Artikolu 15(3). Meta tingħata 
biss id-dikjarazzjoni simplifikata tal-UE, 
din għandha tkun segwita immedjatament 
mill-indirizz tal-internet eżatt fejn ikun 
jista’ jinkiseb it-test sħiħ tad-dikjarazzjoni 
ta’ konformità tal-UE.

8. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
PPE jkun akkumpanjat b’kopja tad-
dikjarazzjoni tal-UE msemmija fl-
Artikolu 15(2). Il-manifatturi jissodisfaw 
ir-rekwiżit billi jakkumpanjaw il-PPE bid-
dikjarazzjoni simplifikata ta’ konformità 
tal-UE msemmija fl-Artikolu 15(3).

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ 
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex isir 
konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, kif 
ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-PPE 
jkun jippreżenta riskju, il-manifatturi 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-PPE 
disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

9. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ 
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex isir 
konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, kif 
ikun xieraq. Barra minn hekk, meta l-PPE 
jkun jippreżenta riskju, il-manifatturi 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-PPE 
disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda. Matul il-
perjodu tal-istabbiliment tal-konformità,
il-manifatturi għandhom jirtiraw il-PPE 
sabiex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni 
tal-utenti finali.
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Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-manifatturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovdulha l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-PPE, b’lingwa li tkun 
tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità. Huma għandhom jikkooperaw 
ma’ dik l-awtorità, fuq talba mingħandha, 
fir-rigward ta’ kull azzjoni meħuda biex 
jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-PPE 
li jkunu qiegħdu fis-suq.

10. Il-manifatturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovdulha l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha neċessarja fuq 
karta jew f’forma elettronika biex juru l-
konformità tal-PPE. Huma għandhom 
jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba 
mingħandha, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-PPE li jkunu qiegħdu fis-
suq.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Rappreżentant awtorizzat għandu 
jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat li 
jirċievi mingħand il-manifattur. Il-mandat 
għandu jippermetti lir-rappreżentant 
awtorizzat tal-anqas li jagħmel dan li ġej:

2. Rappreżentant awtorizzat għandu 
jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat li 
jirċievi mingħand il-manifattur. Il-mandat 
għandu jippermetti lir-rappreżentant 
awtorizzat li jagħmel dan li ġej:

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
sorveljanza tas-suq għal tal-anqas 10 snin 
wara li l-PPE jkun tqiegħed fis-suq;

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
sorveljanza tas-suq għal tal-anqas 10 snin 
wara li l-PPE jkun sar disponibbli fis-suq;

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika fuq talba motivata minn 
awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza tas-suq, 
jipprovdi lil dik l-awtorità bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tiġi ppruvata l-konformità tal-PPE;

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni
mekkanika fuq talba motivata minn 
awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza tas-suq, 
jipprovdi lil dik l-awtorità bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa fuq 
karta jew f'forma elettronika biex tiġi 
ppruvata l-konformità tal-PPE;

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-
suq biss dawk l-PPE li huma konformi.

1. L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-
suq biss il-PPE li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament u jkun konformi mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni 
rigward ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà.

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jqiegħdu PPE fis-suq, l-
importaturi għandhom jiżguraw li tkun 
twettqet/twettqu l-proċedura/proċeduri 
xierqa ta’ valutazzjoni tal-konformità mill-
manifattur msemmija fl-Artikolu 18. 
Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun 
fassal id-dokumentazzjoni teknika, li l-
PPE jkollu tikketta CE u jkun akkumpanjat 
mid-dikjarazzjoni ta’ konformità jew
dikjarazzjoni simplifikata ta’ konformità 
tal-UE, u li jkun akkumpanjat mill-
istruzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(7) u 
li l-manifattur ikun ħares ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 8(5) u (6).

Qabel ma jqiegħdu PPE fis-suq, l-
importaturi għandhom jiżguraw li tkun 
twettqet/twettqu l-proċedura/proċeduri 
essenzjali ta’ valutazzjoni tal-konformità 
mill-manifattur msemmija fl-Artikolu 18. 
Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun 
fassal u kkomunika d-dokumentazzjoni
teknika, li l-PPE jkollu tikketta CE u jkun 
akkumpanjat mid-dikjarazzjoni ta’ 
konformità u dikjarazzjoni simplifikata ta’ 
konformità tal-UE, u li jkun akkumpanjat 
mill-istruzzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 8(7) u li l-manifattur ikun ħares ir-
rekwiżiti kollha stabbiliti fl-Artikolu 8(5) u 
(6).

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta importatur iqis jew ikollu raġuni 
biex jemmen li PPE ma jkunx konformi 
mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ 
saħħa u sigurtà li huma stabbiliti fl-
Anness I, dan ma għandux iqiegħdu fis-suq 
sakemm ma jkunx sar konformi. Barra 
minn hekk, fejn il-PPE jippreżenta riskju, 
l-importatur għandu jgħarraf lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

Meta importatur iqis jew ikollu raġuni biex 
jemmen li PPE ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ saħħa u 
sigurtà li huma stabbiliti fl-Anness I, dan 
ma għandux iqiegħdu fis-suq sakemm ma 
jkunx sar konformi. Barra minn hekk, fejn 
il-PPE jippreżenta riskju, l-importatur 
għandu jgħarraf lill-manifattur u lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 
dan. Imbagħad, il-manifattur għandu 
minnufih jirtira l-PPE mis-suq.



PE544.202v02-00 22/58 PA\1051053MT.doc

MT

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq il-PPE, l-importaturi għandhom 
jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali 
reġistrat jew il-marka kummerċjali 
reġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn 
ikunu jistgħu jiġu kkuntattati dwar il-
prodott, jew jekk dan ma jkunx possibbli, 
fuq l-ippakkjar tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-PPE. Id-dettalji ta’ kuntatt 
għandhom ikunu b’lingwa li tinftiehem 
faċilment mill-utenti finali u mill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

3. Fuq il-PPE, l-importaturi għandhom 
jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali 
reġistrat jew il-marka kummerċjali 
reġistrata tagħhom, jew jekk dan ma jkunx 
possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-PPE.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
PPE jkun akkumpanjat mill-istruzzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.4 tal-Anness I, 
b’lingwa li tista’ tinftiehem faċilment 
mill-konsumaturi u utenti finali oħrajn, 
kif iddeterminat mill-Istat Membru 
kkonċernat.

4. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li kull 
PPE, inkluża l-iżgħar unità tiegħu, ikun
akkumpanjat mill-istruzzjonijiet stabbiliti
fil-punt 1.4 tal-Anness II, fil-lingwa tal-
utenti finali, kif meħtieġ mill-Istat 
Membru kkonċernat li fih il-PPE jkun 
disponibbli fis-suq.

Or. en
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ 
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-
PPE jsir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, kif ikun xieraq. Barra minn hekk, 
meta l-PPE jippreżenta riskju, l-importaturi 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-PPE 
disponibbli fis-suq għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b’mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

6. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ 
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-
PPE jsir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, kif ikun xieraq. Barra minn hekk, 
meta l-PPE jippreżenta riskju, l-importaturi 
għandhom jinformaw minnufih lill-
manifattur u lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn 
huma jkunu għamlu l-PPE disponibbli fis-
suq għal dan il-għan, billi jagħtu d-dettalji, 
b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull miżura korrettiva 
meħuda.

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-importaturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovdulha l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa fuq 
karta jew f’forma elettronika biex juru l-
konformità tal-PPE, b’lingwa li tkun tista’ 
tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità 
nazzjonali kompetenti. Huma għandhom 
jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba 
mingħandha, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-PPE li jkunu qiegħdu fis-
suq.

8. L-importaturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovdulha l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa fuq 
karta u f’forma elettronika biex juru l-
konformità tal-PPE. Huma għandhom 
jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba 
mingħandha, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-PPE li jkunu qiegħdu fis-
suq.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta distributur iqis jew ikollu raġuni biex 
jemmen li PPE ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ saħħa u 
sigurtà stabbiliti fl-Anness II, dan ma 
għandux iqiegħed il-PPE fis-suq sakemm 
dan ma jkunx sar konformi. Barra minn 
hekk, meta l-PPE jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-manifattur 
jew lill-importatur kif ukoll lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq dwar dan.

Meta distributur iqis jew ikollu raġuni biex 
jemmen li PPE ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ saħħa u 
sigurtà stabbiliti fl-Anness II, dan ma 
għandux iqiegħed il-PPE fis-suq sakemm 
dan ma jkunx sar konformi. Barra minn 
hekk, meta l-PPE jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-manifattur 
jew lill-importatur kif ukoll lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq dwar dan. 
Imbagħad, il-manifattur għandu 
minnufih jirtira l-PPE mis-suq.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għandhom 
jieħdu minnufih l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Barra minn 
hekk, meta l-PPE jippreżenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-
Istati Membri fejn huma jkunu qiegħdu l-
PPE għad-dispożizzjoni fis-suq għal dan il-
għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod 
partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità 

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li PPE li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għandhom 
jieħdu minnufih l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Barra minn 
hekk, meta l-PPE jippreżenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-manifattur u lill-importatur kif ukoll
lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-
Istati Membri fejn huma jkunu qiegħdu l-
PPE għad-dispożizzjoni fis-suq għal dan il-
għan, billi jagħtu d-dettalji, b’mod 
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u dwar kull miżura korrettiva meħuda. partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità 
u dwar kull miżura korrettiva meħuda.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li jkun intwera l-ħarsien 
tar-rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ 
saħħa u sigurtà stabbiliti fl-Anness II.

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li jkun intwera l-ħarsien 
tar-rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ 
saħħa u sigurtà stabbiliti fl-Anness II. L-
istruttura tal-mudell tad-dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE għandha tkun 
faċilment aċċessibbli għall-operaturi 
ekonomiċi permezz ta' indirizz tal-
internet.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dikjarazzjoni simplifikata ta’ konformità 
tal-UE għandu jkollha l-elementi stabbiliti 
fl-Anness X u għandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Għandha tiġi tradotta fil-
lingwa jew lingwi meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
fis-suq il-PPE. Id-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE aċċessibbli permezz tal-
indirizz tal-internet għandha tkun 
disponibbli bil-lingwa jew il-lingwi 
meħtieġa mill-Istat Membru fejn jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni fis-suq il-PPE.

3. Dikjarazzjoni simplifikata ta’ konformità 
tal-UE għandu jkollha l-elementi stabbiliti 
fl-Anness X. Għandha tiġi tradotta fil-
lingwa jew lingwi meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
fis-suq il-PPE. Id-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE aċċessibbli permezz tal-
indirizz tal-internet għandha tkun 
disponibbli bil-lingwa jew il-lingwi 
meħtieġa mill-Istat Membru fejn jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni fis-suq il-PPE.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tikketta CE għandha titwaħħal b’mod 
li tidher, tinqara sew u ma jitħassarx mal-
PPE. Meta dan ma jkunx possibbli jew ma 
jkunx iġġustifikat minħabba n-natura tal-
PPE, it-tikketta CE għandha titwaħħal fuq 
l-imballaġġ u mad-dokumenti li 
jakkumpanjawh.

2. It-tikketta CE għandha titwaħħal b’mod 
li tidher, tinqara sew u ma jitħassarx mal-
PPE. Meta dan ma jkunx possibbli jew ma 
jkunx iġġustifikat minħabba n-natura tal-
PPE, it-tikketta CE għandha titwaħħal fuq 
l-imballaġġ jew mad-dokumenti li 
jakkumpanjawh.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tikketta CE għandha titwaħħal qabel 
ma l-PPE jitqiegħed fis-suq. Tista’ tiġi 
segwita minn pittogramma jew tikketta 
oħra li tindika r-riskju kontra liema l-PPE 
huwa maħsub li jipproteġi.

3. It-tikketta CE għandha titwaħħal qabel 
ma l-PPE jitqiegħed fis-suq. Tista’ tiġi 
akkumpanjata minn pittogramma jew 
tikketta oħra li tindika r-riskju kontra liema 
l-PPE huwa maħsub li jipproteġi.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liġi 

2. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liġi 
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nazzjonali u għandu jkollu personalità 
ġuridika.

nazzjonali ta' kull Stat Membru u għandu 
jkollu personalità ġuridika.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkun korp ta’ parti terza 
indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-
PPE li jivvaluta.

Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkun korp ta’ parti terza 
indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-
PPE li jivvaluta u għandu jiffirma 
dikjarazzjoni li tiċċertifika l-indipendenza 
u l-imparzjalità tiegħu. Hu għandu jqis 
debitament ir-rekwiżiti ta’ saħħa u sigurtà 
stabbiliti fid-Direttiva 89/391/KEE u, 
b’mod partikolari, id-
Direttiva 89/656/KEE.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jipprovdi għal polza ta’ 
assigurazzjoni ta’ responsabbiltà sakemm 
ir-responsabbiltà ma tkunx merfugħa mill-
Istat skont il-liġi nazzjonali, jew sakemm l-
Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament 
responsabbli għall-valutazzjoni tal-
konformità.

9. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jipprovdi għal polza ta’ 
assigurazzjoni ta’ responsabbiltà sakemm 
ir-responsabbiltà ma tkunx merfugħa mill-
Istat Membru skont il-liġi nazzjonali, jew 
sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx 
direttament responsabbli għall-valutazzjoni 
tal-konformità.

Or. en
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni għal notifika għandha 
tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċedura/proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità u t-tipi ta’ PPE li għalihom il-
korp jiddikjara lilu nnifsu kompetenti, kif 
ukoll minn ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, 
jekk ikun hemm wieħed eżistenti, maħruġ 
minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni li 
jafferma li l-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 23.

2. L-applikazzjoni għal notifika għandha 
tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċedura/proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità u t-tipi ta’ PPE li għalihom il-
korp jiddikjara lilu nnifsu kompetenti, kif 
ukoll minn ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, 
maħruġ minn korp nazzjonali ta’ 
akkreditazzjoni li jafferma li l-korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm disponibbli proċedura ta’ 
appell kontra d-deċiżjonijiet tal-korpi 
nnotifikati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm disponibbli proċedura ta’ appell 
kontra d-deċiżjonijiet tal-korpi nnotifikati. 
Huma għandhom jiżguraw li din il-
proċedura tkun trasparenti u magħrufa 
mill-operaturi ekonomiċi. Il-proċeduri ta’ 
appell għandhom ikunu l-istess f’kull Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali Kontroll u penali

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet biex jissorveljaw il-
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan 
ir-Regolament; sabiex jiġi evitat li jsiru 
ħafna spezzjonijiet li jistgħu jfixklu l-
moviment liberu ta’ PPE, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-għarfien miż-żewġ 
naħat tal-ispezzjonijiet magħmula mill-
Istati Membri bbażati fuq kriterji 
armonizzati;

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika kuntatt mal-ilma jew materjali 
ta’ tindif b’azzjoni dgħajfa;

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika kuntatt mal-ilma jew materjali 
ta’ tindif mhux ikklassifikati bħala 
perikolużi skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1272/2008;

Or. en
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika PPE maħdum apposta ħlief fejn 
tali PPE ikun intiż biex jipproteġi lill-utenti 
mir-riskji elenkati fil-Kategorija I.

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika PPE maħdum apposta, li jqis il-
ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull 
utent finali uniku (l-irġiel, in-nisa, il-
ħaddiema żgħażagħ u l-persuni 
b’diżabilità), ħlief fejn tali PPE ikun intiż 
biex jipproteġi lill-utenti mir-riskji elenkati 
fil-Kategorija I

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PPE maħsub biex jipproteġi lill-utenti 
kontra riskji serji ħafna. Il-Kategorija III 
tinkludi esklussivament l-PPE maħsub biex 
jipproteġi lill-utenti kontra r-riskji li ġejjin:

Il-PPE maħsub biex jipproteġi lill-utenti 
kontra riskji serji ħafna li jistgħu jwasslu 
għall-mewt jew li jikkaġunaw korrimenti 
irriversibbli jew problemi tas-saħħa. Il-
Kategorija III tinkludi esklussivament l-
PPE maħsub biex jipproteġi lill-utenti 
kontra r-riskji li ġejjin:

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-teħid man-nifs ta’ sustanzi dannużi; (a) it-teħid man-nifs jew l-assorbiment ta’ 
sustanzi dannużi, kimiki jew sustanzi 
mħallta kif definit fir-Regolament (UE) 
Nru 1272/2008;

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) defiċjenza tal-ossiġenu;

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ 
tqabbid mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. 
Vibrazzjoni mekkanika sustanzi kimiċi 
aggressivi;

imħassar

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) radjazzjoni jonizzanti; (c) radjazzjoni jonizzanti, radjazzjoni bil-
laser u kontaminazzjoni radjuattiva;

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ambjenti b’temperatura baxxa li l-effetti 
tagħhom jitqabblu sew ma’ dawk ta’ 
temperatura tal-arja ta’ -50 C jew anqas;

(e) ambjenti b’temperatura baxxa li l-effetti 
tagħhom ikunu ekwivalenti għal dawk ta’ 
temperatura tal-arja ta’ -50 C jew anqas 
b'kunsiderazzjoni tal-effett ta' tiksiħ tar-
riħ;

Or. en

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) feriti minn sparar jew daqqiet ta’ 
sikkina;

(k) feriti minn sparar jew frammenti minn 
splussivi;

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 1 – punt ka (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) daqqiet ta’ sikkina;

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE għandu jipprovdi protezzjoni 
xierqa kontra r-riskji li għalihom huwa 
maħsub.

Il-PPE għandu jipprovdi protezzjoni xierqa 
u sħiħa kontra r-riskji sabiex jiżgura u 
jippreżerva s-saħħa u s-sigurtà tal-utenti 
u l-partijiet terzi.

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.1 – punt 1.1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE għandu jkun iddisinjat u 
manifatturat b’tali mod li fil-
kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli maħsub 
għalihom, l-utent ikun jista’ jwettaq l-
attività li fiha riskju b’mod normali waqt li 
jserraħ rasu li ser jkollu l-ogħla livell ta’ 
protezzjoni possibbli.

Il-PPE għandu jkun iddisinjat u 
manifatturat b’tali mod li fil-
kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli maħsub 
għalihom, l-utent ikun jista’ jwettaq l-
attività li fiha riskju b’mod normali waqt li 
jserraħ rasu li ser jkollu l-ogħla livell ta’ 
protezzjoni possibbli, filwaqt li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull 
utent finali uniku (l-irġiel, in-nisa, il-
ħaddiema żgħażagħ u l-persuni 
b’diżabilità).

Or. en
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1. Nuqqas ta’ riskji inerenti u fatturi 
oħra li jagħtu fastidju

1.2.1. Nuqqas ta’ riskji u fatturi oħra li 
jagħtu fastidju

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – punt 1.2.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1.2. Kundizzjoni sodisfaċenti tal-wiċċ 
tal-partijiet kollha tal-PPE li jkollhom 
kuntatt mal-utent

1.2.1.2. Kundizzjoni ottimali tal-wiċċ tal-
partijiet kollha tal-PPE li jkollhom kuntatt 
mal-utent

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – punt 1.2.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kemm jista’ jkun il-PPE ma għandux 
ifixkel l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu, 
il-pożizzjonijiet li għandhom ikunu adottati 
u l-perċezzjonijiet sensorji; barra minn 
hekk, l-użu tal-PPE ma għandux jagħti lok 
għal azzjonijiet li jistgħu jipperikolaw lill-
utent jew persuni oħra.

Il-PPE bl-ebda mod ma għandu jfixkel l-
azzjonijiet li għandhom jitwettqu, il-
pożizzjonijiet li għandhom ikunu adottati u 
l-perċezzjonijiet sensorji; barra minn hekk, 
l-użu tal-PPE ma għandux jagħti lok għal 
azzjonijiet li jistgħu jipperikolaw lill-utent 
jew persuni oħra.

Or. en
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Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE għandu jkun iddisinjat u 
mmanifaturat b’tali mod li jgħin biex l-
utent jilbsu sew u jibqa’ f’postu għall-
perjodu ta’ użu prevedibbli, billi jitqiesu l-
fatturi tal-ambjent, l-azzjonijiet li 
għandhom jitwettqu u l-pożizzjonijiet li 
għandhom jiġu adottati. Għal dan il-għan, 
għandu jkun possibbli li l-PPE jiġi adattat 
biex ikun tajjeb għall-morfoloġija tal-utent 
bil-mezzi kollha xierqa, bħalma huma l-
aġġustament adegwat u s-sistemi li jeħlu 
jew il-forniment ta’ firxa ta’ daqsijiet 
adegwati.

Il-PPE għandu jkun iddisinjat u 
mmanifaturat b’tali mod li jgħin biex l-
utent jilbsu sew u jibqa’ f’postu għall-
perjodu ta’ użu prevedibbli, billi jitqiesu l-
fatturi tal-ambjent, l-azzjonijiet li 
għandhom jitwettqu u l-pożizzjonijiet li 
għandhom jiġu adottati. Għal dan il-għan, 
il-PPE għandu jkun tajjeb għall-
morfoloġija tal-utent, filwaqt li jqis il-
ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull 
utent finali uniku (l-irġiel, in-nisa, il-
ħaddiema żgħażagħ u l-persuni 
b’diżabilità), bil-mezzi kollha xierqa, 
bħalma huma l-aġġustament adegwat u s-
sistemi li jeħlu jew il-forniment ta’ firxa ta’ 
daqsijiet adegwati.

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti I – punt 1.4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruzzjonijiet għall-ħżin, l-użu, it-
tindif, il-manutenzjoni, is-servisjar u d-
diżinfettar. Prodotti tat-tindif, tal-
manutenzjoni jew diżinfettanti 
rakkomandati mill-manifatturi ma jistgħux 
jikkaġunaw ħsara lill-PPE jew lill-utent 
meta jiġu applikati skont l-istruzzjonijiet 
rilevanti;

(a) l-istruzzjonijiet għall-ħżin, l-użu, it-
tindif, il-manutenzjoni, is-servisjar u d-
diżinfettar. Prodotti tat-tindif, tal-
manutenzjoni jew diżinfettanti indikati
mill-manifatturi ma jistgħux jikkaġunaw 
ħsara lill-PPE jew lill-utent meta jiġu 
applikati skont l-istruzzjonijiet rilevanti;

Or. en



PE544.202v02-00 36/58 PA\1051053MT.doc

MT

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti I – punt 1.4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) iż-żmien jew il-perjodu meta jiskadi l-
PPE jew xi wħud mill-komponenti tiegħu;

(e) iż-żmien jew il-perjodu meta jiskadi l-
PPE jew il-komponenti tiegħu;

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti I – punt 1.4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) meta jkun applikabbli, ir-referenzi ta’ 
leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni oħra tal-
Unjoni;

(h) ir-referenzi ta’ leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni oħra tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti 1 – punt 1.4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-istruzzjonijiet, li għandhom ikunu 
preċiżi u jinftehmu, għandhom jingħataw 
tal-anqas bil-lingwa/lingwi uffiċjali tal-
Istat Membru destinatarju.

Dawn l-istruzzjonijiet, li għandhom ikunu 
preċiżi u jinftehmu, għandhom jingħataw 
bil-lingwa/lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 
destinatarju sabiex jippermettu lill-utent 
finali juża l-PPE b’mod sikur u korrett. 
Kwalunkwe istruzzjoni rilevanti 
addizzjonali għall-għażla, l-użu, il-kura u 
ż-żamma tal-PPE għandha tkun 
disponibbli b’tali mod li jkun faċilment 
aċċessibbli għal kwalunkwe persuna 
kkonċernata.
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Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm hu possibbli, PPE li jagħlaq il-
partijiet tal-ġisem li għandhom jkunu 
protetti għandu jkun fih arja biżżejjed 
biex jagħti lok biex l-għaraq joħroġ meta 
jintuża; inkella, għandu jkun attrezzat 
b’mezz għall-assorbiment tal-għaraq.

PPE li jagħlaq il-partijiet tal-ġisem li 
għandhom jkunu protetti jrid ikun idisinjat
biex jillimita l-għaraq li joħroġ meta 
jintuża; inkella, irid jiġi inkorporat mezz li 
jassorbi l-għaraq.

Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PPE għall-wiċċ, l-għajnejn jew is-sistema 
respiratorja kemm jista’ jkun ma għandux 
jillimita l-kamp ta’ viżjoni u l-vista tal-
utent.

PPE għall-wiċċ, l-għajnejn jew is-sistema 
respiratorja m'għandux jillimita l-kamp ta’ 
viżjoni u l-vista tal-utent.

Or. en

Emenda 83

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ikun meħtieġ, dawn għandhom 
ikunu ttrattati jew ipprovduti b’mezzi 
sabiex jiġi evitat iċ-ċpar.

Dawn għandhom ikunu ttrattati jew 
ipprovduti b’mezzi sabiex jiġi evitat iċ-
ċpar.
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Or. en

Emenda 84

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ikun magħruf li l-prestazzjoni tad-
disinn ta’ PPE ġdid tista’ tiġi affettwata 
b’mod sinifikanti meta dan jeqdiem, id-
data tal-manifattura u/jew, jekk ikun 
possibbli, id-data ta’ meta jiskadi, 
għandhom ikunu mmarkati b’mod li ma 
jitħassarx u mhux ambigwu fuq kull oġġett 
tal-PPE jew kull komponent li jinbidel, 
għall-PPE li jitqiegħed fis-suq u fuq l-
imballaġġ tiegħu.

Jekk ikun magħruf li l-prestazzjoni tad-
disinn ta’ PPE ġdid tista’ tiġi affettwata 
b’mod sinifikanti meta dan jeqdiem, id-
data tal-manifattura u/jew il-perjodu ta’ 
meta jiskadi, għandhom ikunu mmarkati 
b’mod li ma jitħassarx u mhux ambigwu 
fuq kull oġġett tal-PPE u kull komponent li 
jinbidel, għall-PPE li jitqiegħed fis-suq jew
fuq l-imballaġġ tiegħu.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-manifattur ma jkunx jista’ jagħti 
garanzija ta’ kemm iservi l-PPE, l-
istruzzjonijiet tiegħu għandhom jipprovdu 
l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex ix-
xerrej jew l-utent ikun jista’ jistabbilixxi 
data raġonevoli meta jiskadi, filwaqt li jqis 
il-livell ta’ kwalità tal-mudell u l-
kundizzjonijiet effettivi ta’ kif jintrefa’, 
jintuża, jitnaddaf, jiġi sservisjat u ssirlu 
manutenzjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 86

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun possibbli li jkun hemm 
deterjorament mgħaġġel fil-prestazzjoni 
tal-PPE li x’aktarx ikun ikkawżat 
minħabba l-użu perjodiku ta’ proċess ta’ 
tindif rakkomandat mill-manifattur, dan 
tal-aħħar għandu, jekk ikun possibbli, 
iwaħħal marka ma’ kull oġġett tal-PPE fis-
suq li tindika l-ammont massimu ta’ drabi 
li l-apparat jista’ jitnaddaf qabel ma dan 
ikollu jiġi spezzjonat jew mormi; fin-
nuqqas ta’ dan, il-manifattur għandu 
jagħti din l-informazzjoni fl-istruzzjonijiet 
tiegħu.

Meta jkun possibbli li jkun hemm 
deterjorament mgħaġġel fil-prestazzjoni 
tal-PPE li x’aktarx ikun ikkawżat 
minħabba l-użu perjodiku ta’ proċess ta’ 
tindif rakkomandat mill-manifattur, dan 
tal-aħħar għandu jwaħħal marka ma’ kull 
oġġett tal-PPE fis-suq li tindika l-ammont 
massimu ta’ drabi li l-apparat jista’ 
jitnaddaf qabel ma dan ikollu jiġi 
spezzjonat jew mormi;

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti 2 – punt 2.4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondizzjonijiet tal-ħżin irid ma 
jkollhomx effett ħażin fuq il-PPE sabiex 
jippreservaw l-effiċjenza sħiħa tiegħu u
jipproteġu b’mod xieraq lill-utent finali.

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.8. PPE għal interventi f’sitwazzjonijiet 2.8. PPE għal interventi f’sitwazzjonijiet 
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perikolużi ħafna ta' riskju għoli

Or. en

Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruzzjonijiet mogħtija mill-manifattur 
flimkien mal-PPE għal intervent 
f’sitwazzjonijiet perikolużi ħafna
għandhom jinkludu, b’mod partikolari,
dejta maħsuba għal persuni kompetenti 
mħarrġa li jkunu kkwalifikati biex 
jinterpretawhom u jiżguraw li jiġu applikati 
mill-utent.

L-istruzzjonijiet mogħtija mill-manifattur 
flimkien mal-PPE għal intervent 
f’sitwazzjonijiet ta' riskju għoli għandhom 
jinkludu, b’mod partikolari, dejta maħsuba 
għal persuni kompetenti mħarrġa li jkunu 
kkwalifikati biex jinterpretawhom u 
jiżguraw li jiġu applikati mill-utent.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-PPE jinkorpora allarm li jkun 
attivat fin-nuqqas ta’ livell ta’ protezzjoni 
li normalment tingħata, dan għandu jkun 
iddisinjat u jitqiegħed b’tali mod li jkun 
jista’ jinħass mill-utent fil-kundizzjonijiet
tal-użu prevedibbli.

Meta l-PPE jinkorpora allarm li jkun attivat 
fin-nuqqas ta’ livell ta’ protezzjoni li 
normalment tingħata, dan għandu jkun 
iddisinjat u jitqiegħed b’tali mod li jkun 
jista’ jinħass mill-utent f'kull kundizzjoni
tal-użu prevedibbli.

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta PPE jkun jinkorpora komponenti li 
jistgħu jiġu aġġustati jew imneħħija mill-
utent għal finijiet ta’ sostituzzjoni, dawn 
għandhom ikunu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li jkunu jistgħu 
jitwaħħlu u mneħħija mingħajr għodod.

Meta PPE jkun jinkorpora komponenti li 
jistgħu jiġu aġġustati jew imneħħija mill-
utent għal finijiet ta’ sostituzzjoni, dawn 
għandhom ikunu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li jkunu jistgħu 
jiġu aġġustati u mneħħija mingħajr 
għodod.

Or. en

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-PPE jkun jinkorpora sistema ta’ 
ċirkolazzjoni ta’ fluwidu, dan tal-aħħar 
għandu jkun magħżul jew iddisinjat u 
mqiegħed b’tali mod li jkun jista’ jsir 
tiġdid adegwat tal-fluwidu qrib il-parti 
kollha tal-ġisem li għandha tiġi protetta, 
minkejja l-azzjonijiet, il-pożizzjonijiet jew 
il-movimenti tal-utent, taħt kundizzjonijiet 
ta’ użu prevedibbli.

Meta l-PPE jkun jinkorpora sistema ta’ 
ċirkolazzjoni ta’ fluwidu, dan tal-aħħar 
għandu jkun magħżul jew iddisinjat u 
mqiegħed b’tali mod li jkun jista’ jsir 
tiġdid ottimali tal-fluwidu qrib il-parti 
kollha tal-ġisem li għandha tiġi protetta, 
minkejja l-azzjonijiet, il-pożizzjonijiet jew 
il-movimenti tal-utent, taħt kundizzjonijiet 
ta’ użu prevedibbli.

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sinjali ta’ identifikazzjoni jew indikaturi 
direttament jew indirettament marbuta 
mas-saħħa u s-sigurtà mwaħħla ma’ dawn 
it-tipi ta’ PPE jekk possibbli għandhom 
ikunu fl-għamla ta’ piktogrammi jew 

Is-sinjali ta’ identifikazzjoni jew indikaturi 
direttament jew indirettament marbuta 
mas-saħħa u s-sigurtà mwaħħla ma’ dawn 
it-tipi ta’ PPE għandhom ikunu fl-għamla 
ta’ piktogrammi jew ideogrammi 
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ideogrammi armonizzati. Dawn għandhom 
ikunu jidhru u jistgħu jinqraw perfettament 
u jibqgħu hekk matul il-perijodu kollu li l-
PPE jdum jintuża. Barra minn hekk, dawn 
il-marki għandhom ikunu kompluti, preċiżi 
u li jistgħu jinftehmu biex b’hekk ma 
jinftiehmux ħażin; b’mod partikolari meta 
tali marki jinkludu kliem jew sentenzi, 
dawn tal-aħħar għandhom jinkitbu bil-
lingwa/lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 
fejn ser jintuża t-tagħmir.

armonizzati. Dawn għandhom ikunu jidhru 
u jistgħu jinqraw perfettament u jibqgħu 
hekk matul il-perijodu kollu li l-PPE jdum 
jintuża. Barra minn hekk, dawn il-marki 
għandhom ikunu kompluti, preċiżi u li 
jistgħu jinftehmu biex b’hekk ma 
jinftiehmux ħażin; b’mod partikolari meta 
tali marki jinkludu kliem jew sentenzi, 
dawn tal-aħħar għandhom jinkitbu bil-
lingwa/lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 
fejn ser jintuża t-tagħmir.

Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-PPE (jew komponent li jista’ 
jinbidel għall-PPE) ikun żgħir wisq biex 
titwaħħal il-marka meħtieġa kollha jew 
parti minnha, l-informazzjoni rilevanti 
għandha tingħata fuq l-imballaġġ u fl-
istruzzjonijiet tal-manifattur.

Meta l-PPE (jew komponent li jista’ 
jinbidel għall-PPE) ikun żgħir wisq biex 
titwaħħal il-marka meħtieġa kollha jew 
parti minnha, l-informazzjoni rilevanti 
għandha tingħata fuq l-imballaġġ u 
tissemma b'mod ċar u sew fl-istruzzjonijiet 
tal-manifattur.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 2 – punt 2.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PPE b’diversi riskji Il-PPE maħsub biex 
jipproteġi lill-utent minn diversi riskji 
perikolużi għandu jkun iddisinjat u 
mmanifatturat b’tali mod li jissodisfa, 
b’mod partikolari, ir-rekwiżiti essenzjali ta’ 
saħħa u sigurtà bażiċi speċifiċi għal kull 

PPE b’diversi riskji Il-PPE maħsub biex 
jipproteġi lill-utent minn diversi riskji 
perikolużi għandu jkun iddisinjat u 
mmanifatturat b’tali mod li jissodisfa, 
b’mod partikolari, ir-rekwiżiti kollha ta’ 
saħħa u sigurtà bażiċi speċifiċi għal kull 
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wieħed minn dawk ir-riskji. wieħed minn dawk ir-riskji.

Or. en

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – punt 3.1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-suletti ta’ barra taż-żraben protettivi 
ddisinjati biex jevitaw iż-żliq għandhom 
ikunu ddisinjati u mmanifatturati jew 
attrezzati b’mezzi addizzjonali sabiex 
jiżguraw li s-sieq taqbad sew skont it-tip 
jew l-istat ta’ wiċċ l-art permezz ta’ 
frizzjoni, tappini jew ponot.

Is-suletti ta’ barra taż-żraben protettivi 
ddisinjati biex jevitaw iż-żliq għandhom 
ikunu ddisinjati u mmanifatturati jew 
attrezzati b’mezzi addizzjonali sabiex 
jiżguraw li s-sieq taqbad sew skont it-tip 
jew l-istat ta’ wiċċ l-art u 
b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi 
ta' kull utent finali uniku.

Or. en

Emenda 97

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. Protezzjoni fl-ilma 3.4. Protezzjoni f’likwidu

Or. en

Emenda 98

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.4 – punt 3.4.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE kollu jew parti minnu għandu jkun 
kapaċi jżomm fil-wiċċ jew jintefaħ 

Il-PPE kollu jew parti minnu għandu jkun 
kapaċi jżomm fil-wiċċ jew jintefaħ 
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permezz ta’ gass li jista’ jitbattal 
manwalment jew awtomatikament jew bil-
ħalq.

permezz ta’ gass li jista’ jitbattal 
awtomatikament.

Or. en

Emenda 99

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.4 – punt 3.4.1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika PPE li jintefaħ għandu jkun 
jista’ jintefaħ kollu u malajr.

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika PPE li jintefaħ għandu jkun 
jista’ jintefaħ awtomatikament, kollu u 
malajr.

Or. en

Emenda 100

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.4 – punt 3.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ilbies li jiżgura li l-utent iżomm f’wiċċ l-
ilma sa livell effettiv, skont l-użu 
prevedibbli tiegħu, li jista’ jintlibes 
mingħajr periklu u li jista’ joffri appoġġ 
pożittiv fl-ilma. F’kundizzjonijiet ta’ użu 
prevedibbli, dan il-PPE ma għandux 
jillimita l-moviment liberu tal-utent iżda 
għandu jgħinu sabiex, b’mod partikolari, 
huwa jkun jista’ jgħum jew jieħu azzjoni 
biex jaħrab mill-periklu jew isalva lil 
persuni oħra.

Ilbies li jiżgura li l-utent iżomm f’wiċċ l-
ilma sa livell effettiv, skont l-użu 
prevedibbli tiegħu, li jista’ jintlibes 
mingħajr periklu u li jista’ joffri appoġġ 
pożittiv f'likwidu. F’kundizzjonijiet ta’ użu 
prevedibbli, dan il-PPE ma għandux 
jillimita l-moviment liberu tal-utent iżda 
għandu jgħinu sabiex, b’mod partikolari, 
huwa jkun jista’ jgħum jew jieħu azzjoni 
biex jaħrab mill-periklu jew isalva lil 
persuni oħra.

Or. en
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Emenda 101

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull oġġett ta’ PPE għandu jkollu fuqu 
tikketta li tindika l-livell ta’ tnaqqis tal-
istorbju mogħti mill-PPE; jekk dan ma 
jkunx possibbli, it-tikketta għandha 
titwaħħal mal-pakkett.

Kull oġġett ta’ PPE għandu jkollu fuqu 
tikketta li tindika l-livell ta’ tnaqqis tal-
istorbju mogħti mill-PPE; jekk dan ma 
jkunx possibbli, it-tabella għandha 
titwaħħal b'mod ċar u sew mal-pakkett.

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE ddisinjat biex jipproteġi l-ġisem 
kollu jew parti minnu kontra l-effetti tas-
sħana u/jew nirien għandu jkun kapaċi 
jipproteġi kontra s-sħana u s-saħħa 
mekkanika meħtieġa għall-kundizzjonijiet 
tal-użu prevedibbli.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – punt 3.6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Materjali kostitwenti u komponenti oħra 
maħsuba għall-protezzjoni kontra sħana 
kbira u konvettiva għandu jkollhom 
koeffiċjent adattat ta’ trażmissjoni ta’ 
incident ta’ fluss tas-sħana u għandhom 
ikunu inkombustibbli biżżejjed biex 
jipprekludu kwalunkwe riskju ta’ nar 

Materjali kostitwenti u komponenti oħra 
maħsuba għall-protezzjoni kontra sħana 
kbira u konvettiva għandu jkollhom 
koeffiċjent adattat ta’ trażmissjoni ta’ 
incident ta’ fluss tas-sħana u għandhom 
ikunu inkombustibbli b'mod adegwat biex 
jipprekludu kwalunkwe riskju ta’ nar 
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spontanju taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
prevedibbli.

spontanju taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
prevedibbli.

Or. en

Emenda 104

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – punt 3.6.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-materjali u komponenti oħra ta’ apparat 
maħsub għal użu qasir f’ambjenti 
b’temperaturi għoljin u ta’ PPE li jista’ 
jintlaqat bit-titjir ta’ prodotti jaħarqu 
bħalma huma kwantitajiet kbar ta’ materjal 
imdewweb jikwi għandu jkollhom ukoll
kapaċità termali suffiċjenti biex iżommu 
ħafna mis-sħana maħżuna sa meta l-utent 
ikun ħareġ miż-żona tal-periklu u neħħa l-
PPE tiegħu.

Il-materjali u komponenti oħra ta’ apparat 
maħsub għal użu qasir f’ambjenti 
b’temperaturi għoljin u ta’ PPE li jista’ 
jintlaqat bit-titjir ta’ prodotti jaħarqu 
bħalma huma kwantitajiet kbar ta’ materjal 
imdewweb jikwi għandu jkollhom ukoll 
kapaċità termali adegwata biex jipproteġu 
mill-ħruq sa meta l-utent ikun ħareġ miż-
żona tal-periklu u neħħa l-PPE tiegħu.

Or. en

Emenda 105

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – punt 3.6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-materjali tal-PPE u komponenti oħra li 
jistgħu b’mod aċċidentali jiġu f’kuntatt ma’ 
fjamma u dawk użati fil-manifattura ta’ 
apparat għat-tifi tan-nar għandu jkollhom 
livell li ma jaqbadx li jikkorrispondi mal-
klassi tar-riskju assoċjat mal-
kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli. Ma 
għandhomx jinħallu meta jkunu esposti 
għal fjammi jew jgħinu fit-tixrid tal-
fjamma.

Il-materjali tal-PPE u komponenti oħra li 
jistgħu b’mod aċċidentali jiġu f’kuntatt ma’ 
fjamma u dawk użati fil-manifattura ta’ 
apparat industrijali jew għat-tifi tan-nar 
għandu jkollhom livell li ma jaqbadx u 
protezzjoni termali jew kontra s-sħana tal-
ark li jikkorrispondi mal-klassi tar-riskju 
assoċjat mal-kundizzjonijiet tal-użu 
prevedibbli. Ma għandhomx jinħallu meta 
jkunu esposti għal fjammi jew jgħinu fit-
tixrid tal-fjamma.
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Or. en

Emenda 106

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – punt 3.6.2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont ta’ sħana trażmessa mill-PPE 
lill-utent waqt li jintlibes għandu jkun baxx 
biżżejjed biex ma jippermettix, taħt l-ebda 
ċirkustanza, lis-sħana miġmugħa f’dik il-
parti tal-ġisem f’riskju milli tilħaq il-limitu 
ta’ uġigħ jew ta’ ħsara għas-saħħa;

(a) l-ammont ta’ sħana trażmessa mill-PPE 
lill-utent waqt li jintlibes għandu jkun baxx 
b'mod adegwat biex ma jippermettix, taħt 
l-ebda ċirkustanza, lis-sħana miġmugħa 
f’dik il-parti tal-ġisem f’riskju milli tilħaq 
il-limitu ta’ uġigħ jew ta’ ħsara għas-saħħa;

Or. en

Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.6 – punt 3.6.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruzzjonijiet tal-manifattur li jkun 
hemm ma’ kull PPE maħsub għall-użu 
qasir f’ambjenti b’temperaturi għoljin 
għandu b’mod partikolari jagħti d-dejta 
kollha rilevanti biex jiddetermina l-
ammont massimu li jista’ jkun espost 
għalih l-utent għas-sħana rrilaxxjata mill-
apparat meta użat skont l-iskop maħsub 
tiegħu.

L-istruzzjonijiet tal-manifattur li jkun 
hemm ma’ kull PPE maħsub għall-użu 
għal żmien limitat f’ambjenti 
b’temperaturi għoljin għandu b’mod 
partikolari jagħti d-dejta kollha rilevanti 
biex jiddetermina l-ammont massimu li 
jista’ jkun espost għalih l-utent għas-sħana 
rrilaxxjata mill-apparat meta użat skont l-
iskop maħsub tiegħu.

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.7 – punt 3.7.2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-PPE għandu kemm jista’ jkun jevita 
l-penetrazzjoni ta’ likwidu bħall-ilma tax-
xita u ma għandux iwassal għal korrimenti 
li jiġu mill-kuntatt bejn il-qoxra protettiva 
kiesħa tiegħu u l-utent.

(b) Il-PPE għandu jevita l-penetrazzjoni ta' 
likwidu bħall-ilma tax-xita u ma għandux 
joħloq weġgħat li jiġu mill-kuntatt bejn il-
qoxra protettiva kiesħa tiegħu u min jużah.

Or. en

Emenda 109

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-PPE ddisinjat biex jipproteġi kontra 
ħsara kbira jew kronika lill-għajnejn minn 
sorsi ta’ radjazzjoni li mhix jonizzanti 
għandu jkun kapaċi jassorbi jew jirrifletti l-
biċċa l-kbira tal-enerġija li toħroġ f’tul ta’ 
mewġ li jagħmlu l-ħsara mingħajr ma 
jaffettwa l-ħruġ tal-parti tal-ispektrum 
viżibbli li ma tagħmilx ħsara, il-
perċezzjoni tal-kuntrasti u l-abbiltà li 
wieħed jiddistingwi l-kuluri meta meħtieġ 
mill-kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli.

Il-PPE ddisinjat biex jipproteġi kontra 
ħsara kbira jew kronika lill-għajnejn minn 
sorsi ta’ radjazzjoni li mhix jonizzanti 
għandu jkun kapaċi jassorbi jew jirrifletti l-
enerġija kollha li toħroġ f’tul ta’ mewġ li 
jagħmlu l-ħsara mingħajr ma jaffettwa l-
ħruġ tal-parti tal-ispektrum viżibbli li ma 
tagħmilx ħsara, il-perċezzjoni tal-kuntrasti 
u l-abbiltà li wieħed jiddistingwi l-kuluri 
meta meħtieġ mill-kundizzjonijiet tal-użu 
prevedibbli.

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, in-nuċċalijiet protettivi
għandhom ikunu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li jkollhom, 
għal kull tul ta’ mewġa li tagħmel ħsara, 
fattur speċjali ta’ trażmissjoni li permezz 

Għal dan il-għan, it-tagħmir protettiv tal-
għajnejn għandu jkun iddisinjat u 
mmanifatturat b’tali mod li jkollu, għal 
kull tul ta’ mewġa li tagħmel ħsara, fattur 
speċjali ta’ trażmissjoni li permezz tiegħu 
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tiegħu d-densità tal-illuminazzjoni tal-
enerġija radjanti li tkun tista’ tilħaq l-
għajnejn tal-utent mill-filtru tkun 
minimizzata u, taħt l-ebda ċirkostanza ma 
għandha taqbeż il-valur massimu 
permissibbli ta’ esponiment.

d-densità tal-illuminazzjoni tal-enerġija 
radjanti li tkun tista’ tilħaq l-għajnejn tal-
utent mill-filtru tkun minimizzata u, taħt l-
ebda ċirkostanza ma għandha taqbeż il-
valur massimu permissibbli ta’ esponiment.

Or. en

Emenda 111

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, in-nuċċalijiet ma 
għandhomx jiddeterjoraw jew jitilfu l-
karatteristiċi tagħhom minħabba l-effetti 
tar-radjazzjoni li toħroġ mill-
kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli u l-
kampjuni kollha mibjugħa għandu 
jkollhom fuqhom in-numru tal-fattur ta’ 
protezzjoni li jaqbel mal-kurva tad-
distribuzzjoni spettrali tal-fattur tat-
trażmissjoni tagħhom.

Barra minn hekk, it-tagħmir protettiv tal-
għajnejn ma għandux jiddeterjora jew 
jitlef il-karatteristiċi tiegħu minħabba l-
effetti tar-radjazzjoni li toħroġ mill-
kundizzjonijiet tal-użu prevedibbli u l-
kampjuni kollha mibjugħa għandu 
jkollhom fuqhom in-numru tal-fattur ta’ 
protezzjoni li jaqbel mal-kurva tad-
distribuzzjoni spettrali tal-fattur tat-
trażmissjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 112

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nuċċalijiet adattati għal sorsi ta’ 
radjazzjoni tal-istess tip għandhom ikunu 
kklassifikati f’ordni li titla’ skont il-fatturi 
ta’ protezzjoni tagħhom filwaqt li l-
istruzzjonijiet tal-manifattur għandhom 
jindikaw, b’mod partikolari, kif għandu 
jintgħażel il-PPE xieraq filwaqt li jitqiesu 
l-kundizzjonijiet tal-użu rilevanti bħad-

Tagħmir protettiv għall-għajnejn adattat
għal sorsi ta’ radjazzjoni tal-istess tip 
għandu jkun ikklassifikat f’ordni li titla’ 
skont il-fatturi ta’ protezzjoni tagħhom 
filwaqt li l-istruzzjonijiet tal-manifattur 
għandhom jindikaw, b’mod partikolari, kif 
għandu jintgħażel il-PPE xieraq filwaqt li 
jitqiesu l-kundizzjonijiet tal-użu rilevanti 
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distanza mis-sors u d-distribuzzjoni 
spettrali tal-enerġija li toħroġ f’dik id-
distanza

bħad-distanza mis-sors u d-distribuzzjoni 
spettrali tal-enerġija li toħroġ f’dik id-
distanza

Or. en

Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-numru tal-fattur ta’ protezzjoni rilevanti 
għandu jidher fuq il-kampjuni kollha tan-
nuċċalijiet filtranti mill-manifatur.

In-numru tal-fattur ta' protezzjoni għandu 
jidher fuq il-kampjuni kollha tat-tagħmir 
protettiv tal-għajnejn filtrant mill-
manifatur.

Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 3 – punt 3.10 – punt 3.10.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, il-materjali kostitwenti u 
l-komponenti l-oħra ta’ dawn it-tipi ta’ 
PPE għandhom jintagħżlu jew ikunu 
ddisinjati u inkorporati sabiex jiżguraw,
kemm jista’ jkun, il-prevenzjoni totali ta’ 
tnixxija, li jippermetti użu għal ħin twil 
kuljum fejn meħtieġ jew, jekk dan ma 
jkunx possibbli, kapaċità limitata ta’ 
prevenzjoni tat-tnixxija li teħtieġ 
restrizzjoni tal-perjodu tal-użu tal-ilbies.

Għal dan il-għan, il-materjali kostitwenti u 
l-komponenti l-oħra ta’ dawn it-tipi ta’ 
PPE għandhom jintgħażlu jew ikunu 
ddisinjati u inkorporati sabiex jiżguraw il-
prevenzjoni totali ta’ tnixxija, li jippermetti 
wkoll użu għal ħin twil kuljum jew, jekk 
dan ma jkunx possibbli, kapaċità limitata 
ta’ prevenzjoni tat-tnixxija li teħtieġ 
restrizzjoni tal-perijodu tal-użu tal-ilbies.

Or. en
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Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. lista tar-rekwiżiti essenzjali ta’ saħħa u 
sigurtà li huma applikabbli għall-PPE;

3. lista tar-rekwiżiti kollha essenzjali ta’ 
saħħa u sigurtà li huma applikabbli għall-
PPE;

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. deskrizzjoni tal-mezzi użati mill-
manifattur matul il-produzzjoni tal-PPE 
biex tiġi żgurata l-konformità tal-PPE 
prodott bl-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn;

10. deskrizzjoni tal-mezzi użati mill-
manifattur matul il-produzzjoni tal-PPE 
biex tiġi żgurata l-konformità tal-PPE 
prodott bl-ispeċifikazzjonijiet definiti fid-
dokumentazzjoni teknika;

Or. en

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. għal PPE mfassal apposta, l-
istruzzjonijiet kollha meħtieġa tad-
disinjatur tal-mudell bażiku għall-
manifattura ta’ PPE mfassal apposta 
abbażi tal-mudell bażiku approvat.

12. għal PPE adattat individwalment u
mfassal apposta, l-istruzzjonijiet kollha 
meħtieġa tal-manifattur tal-mudell bażiku 
għall-produzzjoni ta’ PPE adattat 
individwalment jew imfassal apposta 
abbażi tal-mudell bażiku approvat.

Or. en
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Emenda 118

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kampjun(i) tal-PPE rappreżentattiv 
tal-produzzjoni prevista. Il-korp innotifikat 
jista’ jitlob aktar kampjuni jekk meħtieġ 
għat-twettiq tal-programm tat-test. Għal 
PPE adattat individwalment, għandhom 
jiġu pprovduti kampjuni li huma 
rappreżentattivi tal-firxa ta’ utenti 
differenti;

(d) il-kampjun(i) tat-tip tal-PPE 
rappreżentattiv tal-produzzjoni prevista. Il-
korp innotifikat jista’ jitlob aktar kampjuni 
jekk meħtieġ għat-twettiq tal-programm 
tat-test. Għal PPE adattat individwalment u 
PPE mfassal apposta, għandhom jiġu 
pprovduti kampjuni li huma 
rappreżentattivi tal-firxa ta’ utenti 
differenti;

Or. en

Emenda 119

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 3 –paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għal PPE adattat individwalment, 
deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom 
jittieħdu mill-manifattur matul il-proċess 
ta’ twaħħil u produzzjoni biex jiġi żgurat li 
kull oġġett tal-PPE jikkonforma mat-tip 
approvat u mar-rekwiżti essenzjali 
applikabbli ta’ saħħa u sigurtà.

(e) għal PPE adattat individwalment, 
deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom 
jittieħdu mill-operaturi ekonomiċi matul 
il-proċess ta’ alterazzjoni biex jiġi żgurat li 
kull oġġett tal-PPE jikkonforma mat-tip 
tal-PPE approvat u mar-rekwiżti essenzjali 
applikabbli ta’ saħħa u sigurtà.

Or. en

Emenda 120

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 3 –paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għal PPE mfassal apposta, 
deskrizzjoni tal-varjazzjonijiet possibbli u 
l-miżuri li għandhom jittieħdu mill-
operatur ekonomiku matul il-proċess ta' 
produzzjoni biex jiġi żgurat li kull oġġett 
tal-PPE jikkonforma mat-tip ta' PPE 
approvat u mar-rekwiżti essenzjali 
applikabbli ta’ saħħa u sigurtà.

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 4 – paragrafu b – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal PPE mfassal apposta, l-
istruzzjonijiet tad-disinjatur tal-mudell 
bażiku għall-manifattura ta’ PPE mfassal 
apposta abbażi tal-mudell bażiku approvat 
biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tagħhom;

(c) għal PPE mfassal apposta, l-
istruzzjonijiet tal-manifattur tal-mudell 
bażiku għall-produzzjoni ta’ PPE mfassal 
apposta abbażi tal-mudell bażiku approvat 
biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tagħhom;

Or. en

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 6 – punt 6.2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-data tal-ħruġ u, fejn ikun xieraq, id-
data/dati ta’ tiġdid;

imħassar

Or. en
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Emenda 123

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 6 – punt 6.2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) id-data ta’ skadenza (massimu ta’ 
ħames smin wara d-data ta’ ħruġ jew id-
data tal-aħħar tiġdid);

imħassar

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Anness 5 – parti 1 – punt 6 – punt 6.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.4. Iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE 
jista’ jkollu mehmux miegħu anness 
wieħed jew aktar:

6.4. Għal PPE mfassal apposta, jekk il-
persuna li għaliha nħareġ iċ-ċertifikat tal-
eżami tat-tip tal-UE mhijiex il-produttur 
tal-PPE mfassal apposta:

Or. en

Emenda 125

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 7 – paragrafu 7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.3. Il-manifattur għandu jiżgura li l-PPE 
jkompli jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali 
applikabbli ta’ saħħa u sigurtà fid-dawl tat-
teknoloġija l-aktar avvanzata.

7.3. Il-manifattur għandu jiżgura li l-PPE 
jkompli jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali 
applikabbli ta’ saħħa u sigurtà.

Or. en



PA\1051053MT.doc 55/58 PE544.202v02-00

MT

Emenda 126

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 7 – punt 7.4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika f’każ ta’ bidla fis-sitwazzjoni
msemmija fil-punt 7.3;

(b) l-aħjar mod kif tintlibes iċ-ċinga mal-
ġisem u kif titqabbad is-sistema ta’ tqabbid 
mal-punt ta’ rbit b’saħħtu. Vibrazzjoni 
mekkanika f’każ ta’ bidla tar-rekwiżiti 
legali msemmija fil-punt 7.3;

Or. en

Emenda 127

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 7 – paragrafu 7.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.6. Il-korp innotifikat għandu jeżamina l-
PPE u jwettaq kwalunkwe test meħtieġ 
biex jiżgura li l-PPE jkompli jissodisfa r-
rekwiżiti essenzjali applikabbli ta’ saħħa u 
sigurtà. F’dak il-każ, din għandha 
ġġedded iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-
UE.

7.6. Jekk, wara r-rieżami, il-korp notifikat 
jikkonkludi li ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip 
tal-UE m'għadux validu, il-korp għandu 
jirtirah u l-manifattur għandu jwaqqaf it-
tqegħid fis-suq tat-tip tal-PPE kkonċernat.

Or. en

Emenda 128

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – punt 8 – paragrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi 
nnotifikati l-oħra jistgħu, jekk jintalbu 
jagħmlu dan, jiksbu kopja taċ-ċertifikati 
tal-eżami tat-tip tal-UE u/jew żidiet 
għalihom. Fuq talba mmotivata, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi 
nnotifikati l-oħra jistgħu, jekk jintalbu 
jagħmlu dan, jiksbu kopja taċ-ċertifikati 
tal-eżami tat-tip tal-UE u/jew żidiet 
għalihom. Fuq talba, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jistgħu jiksbu kopja tad-
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jiksbu kopja tad-dokumentazzjoni teknika 
u tar-riżultati tal-eżamijiet li wettaq il-korp 
innotifikat.

dokumentazzjoni teknika u tar-riżultati tal-
eżamijiet li wettaq il-korp innotifikat.

Or. en

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness 6 – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal PPE mfassal apposta, il-manifattur 
għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
permezz tal-proċess ta’ manifattura u l-
monitoraġġ tiegħu tiġi żgurata l-konformità 
tal-PPE mfassal apposta mmanifatturat 
mal-mudell bażiku deskritt fiċ-ċertifikat 
tal-eżami tat-tip tal-UE u mar-rekwiżiti 
essenzjali applikabbli ta’ saħħa u sigurtà.

Għal PPE mfassal apposta, il-manifattur 
għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
permezz tal-proċess ta’ produzzjoni u l-
monitoraġġ tiegħu tiġi żgurata l-konformità 
tal-PPE mfassal apposta mal-mudell bażiku 
deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-
UE u mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli 
ta’ saħħa u sigurtà.

Għal PPE adattat individwalment, il-
manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex il-proċess ta’ adattament u 
l-monitoraġġ tiegħu jiżguraw konformità 
tal-PPE adattat individwalment mal-
mudell bażiku deskritt fiċ-ċertifikat tal-
eżami tat-tip tal-UE u mar-rekwiżiti 
essenzjali ta’ saħħa u sigurtà applikabbli.

Or. en

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness 9 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkun fiha l-elementi li ġejjin:

Or. en



PA\1051053MT.doc 57/58 PE544.202v02-00

MT

Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. PPE (prodott, lott, tip jew in-numru tas-
serje):

1. Identifikazzjoni tal-PPE (prodott, lott, 
tip jew in-numru tas-serje): Fejn ikun utli 
għall-identifikazzjoni tal-PPE, tista' tiġi 
inkluża immaġini li tkun ċara biżżejjed):

Or. en

Emenda 132

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu [Ir-
rappreżentant awtorizzat għandu wkoll 
jagħti l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-
manifattur]:

2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu [Ir-
rappreżentant awtorizzat għandu wkoll 
jagħti l-isem u l-indirizz tal-manifattur]:

Or. en

Emenda 133

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tad-dikjarazzjoni 
(identifikazzjoni tal-PPE li tippermetti t-
traċċabbiltà; din tista’, fejn hemm bżonn 
għall-identifikazzjoni tal-PPE, tinkludi 
immaġni bil-kulur li tkun ċara biżżejjed):

imħassar



PE544.202v02-00 58/58 PA\1051053MT.doc

MT

Or. en

Emenda 134

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt fil-
punt 4 huwa f’konformità mal-
leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni rilevanti
tal-Unjoni:

5. L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt fil-
punt 1 huwa f’konformità mal-
leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni 
applikabbli tal-Unjoni:

Or. en

Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti, inkluża d-data tal-istandard, jew 
ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi l-oħra, inkluża d-data tal-
ispeċifikazzjoni, li tkun qiegħda tiġi 
ddikjarata l-konformità fir-rigward 
tagħhom:

6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
applikati, inkluża d-data tal-istandard, jew 
ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi l-oħra, inkluża d-data tal-
ispeċifikazzjoni, li tkun qiegħda tiġi 
ddikjarata l-konformità fir-rigward 
tagħhom:

Or. en


