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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt 

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
proċeduri dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti mqiegħda 
fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE
(COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0036),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 37 u 95 tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0065/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-
Affarijiet Legali (A6-0489/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

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

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 1

Is-suq intern jikkomprendi żona mingħajr 
fruntieri interni fejn il-moviment liberu ta’ 
l-oġġetti huwa żgurat taħt it-Trattat, li 
jipprojbixxi miżuri li għandhom effett 
ekwivalenti għal restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq l-importazzjoni. Dik il-
projbizzjoni tkopri kull miżura nazzjonali li 
tista’ tfixkel, direttament jew indirettament, 
attwalment jew potenzjalment, il-kummerċ 

(1) Is-suq intern jikkomprendi żona 
mingħajr fruntieri interni, fejn il-
kompetizzjoni għandha tkun libera u bla 
xkiel, fejn il-moviment liberu ta’ l-oġġetti 
huwa żgurat taħt it-Trattat, li jipprojbixxi 
miżuri li għandhom effett ekwivalenti għal 
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-
importazzjoni. Dik il-projbizzjoni tkopri 
kull miżura nazzjonali li tista’ tfixkel, 
direttament jew indirettament, attwalment 
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intra-Komunitarju ta’ l-oġġetti. jew potenzjalment, il-kummerċ intra-
Komunitarju ta’ l-oġġetti.

Ġustifikazzjoni

Suq intern li jaħdem b'mod sħiħ jeħtieġ il-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni libera u bla xkiel, 
għall-benefiċċji taċ-ċittadini kollha ta' l-UE.

Emenda 2
Premessa 2

(2) L-ostakoli għall-moviment liberu ta’ l-
oġġetti bejn l-Istati Membri jistgħu 
jinħolqu illegalment mill-awtoritajiet 
nazzjonali, fl-assenza ta’ armonizzazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, bħala konsegwenza ta’ l-
applikazzjoni, fuq oġġetti li jkunu ġejjin 
mill-Istati Membri l-oħra fejn ikunu 
tqiegħdu fis-suq legalment, ta’ regoli 
tekniċi li jistabbilixxu ħtiġijiet li għandhom 
jissodisfaw tali oġġetti, bħal dawk marbuta 
mat-titlu, l-għamla, id-daqs, il-piż, il-
kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar u l-ippakkeġġjar. L-
applikazzjoni ta’ tali regoli tekniċi għal 
prodotti mqiegħda fis-suq legalment fi Stati 
Membri oħra tista’ tmur kontra l-Artikoli 
28 u 30 tat-Trattat tal-KE, anki jekk dawk 
ir-regoli nazzjonali japplikaw mingħajr 
distinzjoni għall-prodotti kollha.

(2) L-ostakoli għall-moviment liberu ta’ l-
oġġetti bejn l-Istati Membri jistgħu 
jinħolqu illegalment mill-awtoritajiet 
kompetenti, fl-assenza ta’ armonizzazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, bħala konsegwenza ta’ l-
applikazzjoni, fuq prodotti li jkunu ġejjin 
mill-Istati Membri l-oħra fejn ikunu 
tqiegħdu fis-suq legalment, ta’ regoli 
tekniċi li jistabbilixxu ħtiġijiet li għandhom 
jissodisfaw tali prodotti, bħal dawk 
marbuta mat-titlu, l-għamla, id-daqs, il-piż, 
il-kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar u l-ippakkeġġjar eċċ. L-
applikazzjoni ta’ tali regoli tekniċi għal 
prodotti mqiegħda fis-suq legalment fi Stati 
Membri oħra tista’ tmur kontra l-Artikoli 
28 u 30 tat-Trattat tal-KE, anki jekk dawk 
ir-regoli tekniċi japplikaw mingħajr 
distinzjoni għall-prodotti kollha. 

ĠustifikazzjoniDawn il-bidliet, li għandhom japplikaw fit-test kollu, ifittxu li jqisu s-sistemi 
amministrattivi differenti u l-allokazzjonijiet tal-funzjonijiet f'kull Stat Membru. Għalhekk, il-

kliem "awtoritajiet nazzjonali" għandhom isiru "awtoritajiet kompetenti" (eżempju, fi 
premessi 4 u 12), u l-kliem "regoli tekniċi nazzjonali" għandhom isiru "regoli tekniċi" 

(eżempju, fi premessa 7), minħabba li r-regoli nazzjonali jistgħu jiġu adottati mhux biss fuq 
livell nazzjonali iżda wkoll fuq livell reġjonali. It-terminu "prodotti" ntgħażel minflok 

"oġġetti", għax dan ir-Regolament jittratta l-prodotti.

Emenda 3
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) Ir-rikonoxximent reċiproku, li ġej 
mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, 
huwa wieħed mill-mezzi li jassigura l-
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moviment liberu tal-prodotti fl-UE. Ir-
rikonoxximent reċiproku japplika għal 
prodotti li m'humiex soġġetti għall-miżuri 
Komunitarji ta' armonizzazzjoni, jew għal 
aspetti ta' prodotti li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-miżuri tal-leġiżlazzjoni ta' l-
armonizzazzjoni Komunitarja. Dan ifisser 
li Stat Membru ma jistax jipprojbixxi l-
bejgħ fit-territorju tiegħu ta' prodotti li 
jkunu mqegħdin fis-suq b'mod legali fi 
Stat Membru ieħor, anke jekk dawk il-
prodotti jkunu manifatturati skond regoli 
tekniċi differenti minn dawk li jridu jkunu 
ssodisfati mill-prodotti domestiċi. L-uniċi 
eċċezzjonijiet għal dan il-prinċipju huma 
ristrizzjonijiet li jkunu ġustifikati 
minħabba r-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 30 tat-Trattat jew fuq il-bażi ta' 
raġunijiet dominanti ta' interess pubbliku, 
u huma proporzjonati għall-għan segwit. 

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jtejjeb l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku. B'konsegwenza ta' dan, hemm il-ħtieġa ta' premessa li tispjega dan il-prinċipju, li 
joħroġ mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda 4
Premessa 3

(3) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
proċeduri li jimminimizzaw il-possibbiltà li 
tali regoli tekniċi nazzjonali joħolqu 
ostakoli illegali għall-moviment liberu ta’ 
l-oġġetti bejn l-Istati Membri. L-assenza 
ta’ tali proċeduri fl-Istati Membri 
tikkaġuna ostakoli addizzjonali għall-
moviment liberu ta’ l-oġġetti, billi din 
tiskoraġġixxi l-intrapriżi li jbigħu l-prodotti 
tagħhom, imqiegħda fis-suq legalment fi 
Stat Membru ieħor, fit-territorju ta’ l-Istat 
Membru li jistabbilixxi r-regoli tekniċi. L-
istħarriġ wera li ħafna intrapriżi, u b’mod 
partikulari intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs), jew jadattaw il-prodotti tagħhom 
sabiex jikkonformaw mar-regoli tekniċi ta’ 
l-Istat Membru tad-destinazzjoni, jew 

(3) Għad fadal ħafna problemi fir-rigward 
ta' l-applikazzjoni korretta tal-prinċipju 
tar-rikonoxximent reċiproku mill-Istati 
Membri. Għalhekk, l-applikazzjoni ta' 
regoli tekniċi għal prodotti li jkunu 
mqegħdin fis-suq b'mod legali fi Stat 
Membru ieħor hija l-iżjed ostakolu 
komuni u għali għall-kummerċ, u 
tirrappreżenta kważi 50% tat-total ta' l-
ostakoli li jiltaqgħu magħhom l-intrapriżi 
fis-suq intern. Għalhekk huwa meħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri biex 
jimminimizzaw il-possibbiltà li r-regoli 
tekniċi nazzjonali joħolqu ostakoli illegali 
għall-moviment liberu ta’ l-oġġetti bejn l-
Istati Membri. L-assenza ta’ tali proċeduri 
fl-Istati Membri tikkaġuna ostakoli 
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joqogħdu lura milli jqegħduhom fis-suq 
hemmhekk.

addizzjonali għall-moviment liberu ta’ l-
oġġetti, billi din tiskoraġġixxi l-intrapriżi li 
jbigħu l-prodotti tagħhom, imqiegħda fis-
suq legalment fi Stat Membru ieħor, fit-
territorju ta’ l-Istat Membru li jistabbilixxi 
r-regoli tekniċi. L-istħarriġ wera li ħafna 
intrapriżi, u b’mod partikulari intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), jew 
jadattaw il-prodotti tagħhom sabiex 
jikkonformaw mar-regoli tekniċi ta’ l-Istat 
Membru tad-destinazzjoni, jew joqogħdu 
lura milli jqegħduhom fis-suq hemmhekk.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfakkar li s-Suq Intern għall-prodotti għadu mhux komplut b'mod sħiħ, 
minħabba li diversi kumpaniji, b'mod partikulari l-SMEs, għadhom jiltaqgħu ma' ostakoli fil-
kummerċ transkonfinali. Dan huwa l-bżonn ta' dan ir-regolament, li jirrigwarda l-iżjed 
ostakolu komuni u għali għall-kummerċ li hemm fis-Suq Intern, jiġifieri l-applikazzjoni ta' 
regoli tekniċi għal prodotti li jkunu mqegħdin fis-suq b'mod legali fi Stat Membru ieħor.

Emenda 5
Premessa 6

Il-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta’ Ġunju 
2006 enfasizza l-importanza ta’ ambjent 
regolatorju sempliċi, trasparenti u 
faċilment applikabbli u li tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u n-negozji fis-suq 
intern.

(6) Il-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta’ 
Ġunju 2006 enfasizza l-importanza ta’ 
ambjent regolatorju sempliċi, trasparenti u 
faċilment applikabbli u li tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u n-negozji fis-suq 
intern. Il-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 
ta' Ġunju 2007 enfasizza li t-tisħiħ 
ulterjuri ta' l-erba' libertajiet tas-suq 
intern (il-moviment ħieles tal-prodotti, tal-
persuni, tas-servizzi u tal-kapital) u t-titjib 
tat-tħaddim tagħhom jibqgħu ta' 
importanza massima għat-tkabbir, il-
kompetittività u l-impjiegi. Il-Kunsill 
Ewropew stieden lill Kunsill u lill-
Parlament Ewropew biex jagħmlu 
progress mgħaġġel fl-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, mingħajr ħsara għall-
armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi 
nazzjonali fejn ikun xieraq.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis l-istqarrija li saret fl-aħħar Kunsill Ewropew rigward din il-proposta. 

Emenda 6
Premessa 8

(8) Ma jkunx xieraq, fid-dawl tal-prinċipji 
tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà, li 
jiġu armonizzati r-regoli tekniċi nazzjonali 
kollha għall-parti l-kbira jew għall-
kategoriji kollha tal-prodotti.

(8) Dan ir-regolament m'għandux ikun 
ta' ħsara, fejn ikun xieraq, għall-adozzjoni 
ta' iżjed regoli tekniċi ta' armonizzazzjoni, 
li jkollhom il-ħsieb li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

Emenda 7
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) L-ostakoli għall-kummerċ jistgħu 
jirriżultaw ukoll minn tipi oħrajn ta' miżuri 
li huma pprojbiti mid-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 28 tat-Trattat. Dawn il-miżuri 
jinkludu, pereżempju, speċifikazzjonijiet 
tekniċi li jkunu mfasslin għall-proċeduri ta' 
akkwist pubbliku jew obbligi li jintużaw il-
lingwi nazzjonali. Madankollu, dawn il-
miżuri, li jistgħu jfixklu l-moviment liberu 
tal-prodotti, ma jikkostitwixxu f'regola 
teknika fi ħdan it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, u għalhekk ma jaqgħux fl-
ambitu tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Biex inkunu ċari, jeħtieġ li jissemmew ċerti tipi ta' miżuri li b'mod ċar ma jaqgħux taħt id-
definizzjoni ta' regola teknika.

Emenda 8
Premessa 8 b (ġdida)

(8b) Ir-regoli tekniċi fi ħdan it-tifsira ta' 
dan ir-Regolament ġieli jiġu applikati 
matul il-kors u permezz ta' proċeduri ta' 
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awtorizzazzjoni minn qabel, li jkunu 
stabbiliti bil-liġi mill-Istati Membri u li 
skond dawn, qabel ma prodott jew tip ta' 
prodott ikun jista' jitqiegħed fis-suq ta' 
Stat Membru jew f'parti minnu, l-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru 
għandha tagħti l-approvazzjoni formali 
tagħha wara li titressaq applikazzjoni 
mill-applikant. L-eżistenza ta' proċeduri 
bħal dawn tirristrinġi l-moviment ħieles 
tal-prodotti. Għalhekk, sabiex dawn ikunu 
ġġustifikati skond il-prinċipju 
fundamentali tal-moviment ħieles ta' l-
oġġetti fi ħdan is-suq intern, proċedura 
obbligatorja ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel trid issegwi objettiv ta' interess 
pubbliku li jkun rikonoxxut mil-liġi 
Komunitarja u għandha tkun 
proporzjonata u mhux diskriminatorja. Fi 
kliem ieħor, għandha tkun adegwata biex 
tiżgura l-kisba ta' l-għan segwit u 
m'għandhiex teċċedi dak li hu meħtieġ 
sabiex jintlaħaq dak l-għan.

Emenda 9
Premessa 8 c (ġdida)

(8c) Meta proċedura obbligatorja ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel stabbilita 
minn Stat Membru tkun kompatibbli mal-
liġi Komunitarja, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikollhom il-permess, skond il-
liġi ta' l-Istat Membru u meta l-operatur 
ekonomiku jonqos milli japplika għall-
proċedura obbligatorja ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel ta' l-Istat Membru, li b'mod 
immedjat jirtiraw mis-suq prodott jew li 
jirrifjutaw li jitqiegħed fis-suq sakemm 
tkun tlestiet il-proċedura obbligatorja ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel. L-irtirar mis-
suq ta' prodotti li jkun konness b'mod 
esklussiv man-nuqqas ta' operatur 
ekonomiku li jressaq il-prodott tiegħu 
għal proċedura ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel stabbilita bil-liġi ta' Stat Membru 
m'għandhiex tikkostitwixxi deċiżjoni għal 
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finijiet ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 10
Premessa 8 d (ġdida)

(8d) Madankollu, meta ssir xi 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
obbligatorja minn qabel, kwalunkwe 
deċiżjoni kkontemplata li tirrifjuta l-
applikazzjoni u li tkun ibbażata fuq regola 
teknika għandha tkun trattata 
b'konformità ma' dan ir-Regolament, 
sabiex l-applikant jibbenefika mill-
protezzjoni proċedurali li jipprovdi dan ir-
Regolament.

Emenda 11
Premessa 8 e (ġdida)

(8e) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE 
tat-18 ta' Ġunju 1991 dwar il-kontroll ta' 
l-akkwist u l-pussess ta' l-armi1 tapplika 
għal kwalunkwe arma tan-nar kif 
iddefinita f'taqsima II ta' l-Anness 
tagħha, u għall-armi li m'humiex tan-nar 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Id-Direttiva 91/477/KEE tobbliga lill-
Istati Membri biex jadottaw id-
dispożizzjonijiet rilevanti kollha li 
jipprojbixxu d-dħul ta' arma tan-nar fit-
territorju tagħhom, minbarra fil-każi 
ddefiniti fl-Artikoli 11 u 12 ta' dik id-
Direttiva u bil-kundizzjoni li jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fih, u 
li jipprojbixxu d-dħul fit-territorju 
tagħhom ta' arma li ma tkunx tan-nar bil-
kundizzjoni li d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru inkwistjoni 
jkunu jippermettu. Dik id-Direttiva 
tawtorizza wkoll lill-Istati Membri biex 
jadottaw fil-leġiżlazzjoni tagħhom 
dispożizzjonijiet li jkunu iżjed strinġenti 
minn dawk stipulati fiha, li madankollu 
jkunu suġġetti għad-drittijiet konferiti lir-
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residenti ta' l-Istati Membri mill-Artikolu 
12(2) tagħha. Għalhekk, ladarba huma 
suġġetti għall-armonizzazzjoni, dawn l-
armi ma jaqgħux fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament.
_______________________
1 ĠU L 256, 13.9.1991, p. 51. Id-Direttiva kif 
emendata mid-...

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-ambitu ta' dan ir-Regolament.

Emenda 12
Premessa 9

Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 
2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti 
tispeċifika li prodotti siguri biss jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq. Dan jintitola lill-
awtoritajiet li jipprojbixxu kull prodott 
perikoluż b’effett immedjat jew, għall-
perjodu meħtieġ għat-twettiq tad-diversi 
evalwazzjonijiet ta’ sigurtà, iċċekkjar u 
kontrolli, li jipprojbixxu temporanjament 
prodott li jista’ jkun ta’ periklu. Huwa 
meħtieġ, għalhekk, li jiġu esklużi mill-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, il-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali skond 
il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva 2001/95/KE.

(9) Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 
2001 dwar is-sikurezza ġenerali tal-
prodotti tispeċifika li prodotti siguri biss 
jistgħu jitqiegħdu fis-suq, u tistipula l-
obbligi tal-produtturi u tad-distributuri 
fir-rigward tas-sikurezza tal-prodotti. Dan 
jintitola lill-awtoritajiet li jipprojbixxu kull 
prodott perikoluż b’effett immedjat jew, 
għall-perjodu meħtieġ għat-twettiq tad-
diversi evalwazzjonijiet ta’ sigurtà, 
iċċekkjar u kontrolli, li jipprojbixxu 
temporanjament prodott li jista’ jkun ta’ 
periklu. Dan jintitola lill-awtoritajiet ukoll 
biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex 
japplikaw fi żmien xieraq miżuri xierqa 
bħal dawk imsemmijin fl-Artikolu (1) 
punti (b) sa (f), fil-każ ta' prodotti li jkunu 
ta' periklu serju. Għalhekk, il-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali skond 
il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw l-
Artikolu 8(1)(d) sa (f) u l-Artikolu 8(3) 
tad-Direttiva 2001/95/KE għandhom 
ikunu esklużi mill-ambitu ta' dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara r-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 
dwar is-Sikurezza Ġenerali tal-Prodott, li tistipula proċedura speċifika għall-projbizzjoni, 
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temporanja jew permanenti, tat-tqegħid fis-suq ta' oġġetti tal-konsum perikolużi.

Emenda 13
Premessa 10

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel, 
jistabbilixxi inter alia sistema rapida ta’ 
twissija għan-notifikazzjoni ta’ xi riskju 
dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem li 
tkun ġejja minn xi ikel jew għalf. Hu 
jobbliga lill-Istati Membri biex 
jinnotifikaw immedjatament lill-
Kummissjoni taħt is-sistema rapida ta’ 
twissija b’kull miżura li jadottaw u li tkun 
immirata biex tirrestrinġi t-tqegħid fis-suq 
jew iġġiegħel l-irtirar mis-suq jew il-ġbir 
lura ta’ ikel jew għalf sabiex titħares is-
saħħa tal-bniedem u li tkun teħtieġ azzjoni 
rapida. Miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
nazzjonali skond l-Artikolu 50(3)(a) tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament.

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel, 
jistabbilixxi inter alia sistema rapida ta’ 
twissija għan-notifikazzjoni ta’ xi riskju 
dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem li 
tkun ġejja minn xi ikel jew għalf. Hu 
jobbliga lill-Istati Membri biex 
jinnotifikaw immedjatament lill-
Kummissjoni taħt is-sistema rapida ta’ 
twissija b’kull miżura li jadottaw u li tkun 
immirata biex tirrestrinġi t-tqegħid fis-suq 
jew iġġiegħel l-irtirar mis-suq jew il-ġbir 
lura ta’ ikel jew għalf sabiex titħares is-
saħħa tal-bniedem u li tkun teħtieġ azzjoni 
rapida. Miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri skond l-
Artikoli 50(3)(a) u 54 tar-Regolament 
(KE) Nru 178/2002 għandhom għalhekk 
jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara r-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u r-Regolament 178/2002, li 
jistipula sistema rapida ta’ twissija" speċifika għan-notifikazzjoni ta' riskju dirett jew indirett 
għas-saħħa tal-bniedem li tkun tirriżulta minn ikel jew għalf, b'konformità ma' l-Artikolu 50 
tiegħu.  Barra minn dan, ir-Regolament 178/2002 jippermetti lill-Istati Membri li jadottaw 
miżuri protettivi interim b'konformità ma' l-Artikolu 54 tiegħu. Għalhekk dawn iż-żewġ 
dispożizzjonijiet jiżguraw li l-prodotti ta' l-ikel jew ta' l-għalf li jkunu perikolużi jiġu rtirati 
mis-suq.

Emenda 14
Premessa 11

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali 

imħassra
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mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli 
dwar il-benessri ta’ l-annimali 
jistabbilixxi regoli ġenerali għat-twettiq 
ta’ kontrolli uffiċjali biex tiġi vverifikata 
l-konformità mar-regoli mmirati, b’mod 
partikulari, lejn il-prevenzjoni, l-
eliminazzjoni jew it-tnaqqis għal livelli ta’ 
riskji aċċettabbli għall-bniedem u għall-
annimali, jew direttament jew permezz ta’ 
l-ambjent, u li jiggarantixxu prattiki ġusti 
fil-kummerċ ta’ l-ikel u ta’ l-għalf u li 
jħarsu l-interessi tal-konsumatur, inklużi 
l-ittekkettjar ta’ ikel u għalf u għamliet 
oħra ta’ informazzjoni għall-konsumatur. 
Hu jistabbilixxi proċedura speċifika biex 
tiżgura li l-operatur ekonomiku jirrimedja 
sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità. 
Huwa meħtieġ, għalhekk, li jiġu esklużi 
mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali skond 
l-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 
882/2004.

Ġustifikazzjoni
Il-konsegwenza ta' l-esklużjoni ta' l-Artikolu 54 tar-Regolament 882/2004 mill-ambitu tal-
proposta tkun li, ir-regoli nazzjonali kollha li m'humiex armonizzati dwar l-ikel u l-għalf 
ikunu suġġetti b'mod esklussiv għall-Artikolu 54. L-għan ta' din l-emenda huwa li titħassar ir-
referenza għall-Artikolu 54 u biex tiġi inkluża fir-Regolament kurrenti. Dan għandu jevita li 
jkun hemm irtirar arbitrarju ta' prodotti mis-suq, li jmur kontra l-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku.

Emenda 15
Premessa 13

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' 
Lulju 1996 dwar l-interoperabilità tas-
sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' 
veloċità għolja, u d-Direttiva 2001/16/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Marzu 2001 dwar l-interoperabilità 
tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-
Ewropea, jipprevedu armonizzazzjoni 
gradwali ta' sistemi u ta' operazzjonijiet 

(13) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-
23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabilità 
tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' 
veloċità għolja, u d-Direttiva 2001/16/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Marzu 2001 dwar l-interoperabilità 
tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-
Ewropea, jipprevedu armonizzazzjoni 
gradwali ta' sistemi u ta' operazzjonijiet 
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permezz ta' l-adozzjoni progressiva ta' l-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-
Interoperabilità. Is-sistemi u t-tagħmir li 
huma fi ħdan l-ambitu ta' dawn id-Direttivi 
għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-
ambitu ta' dan ir-Regolament..

permezz ta' l-adozzjoni progressiva ta' l-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-
Interoperabilità. Is-sistemi u l-kostitwenti 
ta' l-interoperabilità li huma fi ħdan l-
ambitu ta' dawn id-Direttivi għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-ambitu ta' dan 
ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-konsistenza mad-Direttiva 96/48/KE.

Emenda 16
Premessa 13 a (ġdida)

(13a) Regolament Nru (KE) .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [li 
jistipula r-rekwiżiti għall-akkreditament u 
għas-sorveljanza tas-suq fir-rigward tat-
tqegħid tal-prodotti fis-suq] jistabbilixxi 
sistema ta' akkreditament li tiżgura r-
rikonoxximent reċiproku tal-livell ta' 
kompetenza tal-korpi li jeżaminaw il-
konformità. Għalhekk, l-awtoritajiet 
kompetenti ma jistgħux jirrifjutaw iżjed 
ir-rapporti dwar it-testijiet u ċ-ċertifikati li 
jinħarġu mill-korpi akkreditati li 
jeżaminaw il-konformità, bil-pretest tan-
nuqqas ta' kompetenza tagħhom. Barra 
minn dan, l-Istati Membri jistgħu 
jaċċettaw testijiet u ċertifikati maħruġin 
minn korpi oħrajn li jeżaminaw il-
konformità. 

Emenda 17
Premessa 13 b (ġdida)

(13b) Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 
1998 tistipula proċedura għall-
provvediment ta' informazzjoni fil-qasam 
ta' l-istandards u r-regolamenti tekniċi u 
f'dak tar-regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà ta' l-Informatika1 li jobbligaw lill-
Istati Membri biex jikkomunikaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 



PE390.733v02-00 16/75 RR\698301MT.doc

MT

kwalunkwe abbozz ta' regolament tekniku 
dwar prodotti li jkunu manifatturati 
b'mod industrijali u dwar prodotti agrikoli 
u tal-ħut, flimkien ma' stqarrija dwar ir-
raġunijiet li jagħmlu l-approvazzjoni ta' 
tali regolament tekniku meħtieġa. 
Madankollu, huwa meħtieġ li jiġi żgurat 
li, wara l-adozzjoni ta' regola teknika, il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku 
jkun applikat b'mod korrett f'każi 
individwali għal prodotti speċifiċi. Dan ir-
Regolament jistipula proċedura għall-
applikazzjoni tal-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku f'każi 
individwali, permezz ta' l-obbligu għall-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
destinatarju li jipprova għal liema 
raġunijiet tekniċi jew xjentifiċi l-prodott 
speċifiku fil-forma kurrenti tiegħu ma 
jkunx jista' jitqiegħed fis-suq fl-Istat 
Membru destinatarju, b'konformità ma' l-
Artikoli 28 u 30 tat-Trattat. 
______________________
1 ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Id-Direttiva kif 
emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE 
(ĠU L 363, 20.12.2006, p.81).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara d-differenzi bejn id-Direttiva 98/34/KE u dan ir-Regolament. Skond id-
Direttiva 98/34/KE, l-Istati Membri huma mitluba li jinnotifikaw kwalunkwe abbozzi ta' regoli 
tekniċi lill-Kummissjoni qabel ma jiġu adottati u applikati. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
proċedura li permezz tagħha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu japplikaw regoli tekniċi għal 
prodotti li jkunu mqegħdin fis-suq b'mod legali fi Stat Membru ieħor, bil-kundizzjoni li jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4.

Emenda 18
Premessa 14

(14) Huwa d-dmir ta’ l-awtorità nazzjonali 
li f’kull każ turi li l-applikazzjoni tar-
regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti 
speċifiċi mqiegħda fis-suq legalment fi 
Stat Membru ieħor taqa’ taħt l-
eċċezzjonijiet permessi.

(14) Il-proċedura stipulata f'dan ir-
Regolament ma tinkludix tqabbil bejn ir-
regoli tekniċi ta' l-Istat Membru fejn il-
prodott jew it-tip ta' prodott inkwistjoni 
jkun mqiegħed fis-suq u ta' l-Istat 
Membru destinatarju. Ir-rikonoxximent 
reċiproku huwa limitat għal analiżi, mill-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
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destinatarju, tan-neċessità u l-
proporzjonalità ta' l-applikazzjoni tar-
regola teknika tiegħu f'każ speċifiku. 
Għalhekk huwa d-dmir ta’ l-awtorità 
kompetenti li tipprova f'kull każ lill-
operatur ekonomiku kkonċernat, abbażi 
ta' l-elementi tekniċi jew xjentifiċi 
rilevanti disponibbli, li jkun hemm 
rekwiżiti dominanti fl-interess pubbliku 
biex hija timponi r-regoli tekniċi tagħha 
fuq il-prodott jew it-tip ta' prodott 
inkwistjoni u li ma jkunux jistgħu 
jintużaw miżuri inqas restrittivi. L-avviż 
bil-miktub għandu jippermetti lill-
operatur ekonomiku li jikkummenta in 
bona fede dwar l-aspetti rilevanti kollha 
tad-deċiżjoni li tkun maħsuba biex 
tirristrinġi l-aċċess għas-suq. M'hemm 
xejn li jimpedixxi lill-awtorità kompetenti 
milli tieħu azzjoni wara l-iskadenza 
stipulata fin-nuqqas ta' tweġiba mill-
operatur ekonomiku.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-proċedura stipulata fl-Artikolu 4, li permezz tagħha l-awtoritajiet 
kompetenti japplikaw ir-regoli tekniċi tagħhom għal prodotti li jkunu mqegħdin fis-suq b'mod 
legali fi Stat Membru ieħor.

Emenda 19
Premessa 14 a (ġdida)

(14a) Il-kunċett ta' raġunijiet dominanti 
fl-interess pubbliku, li hemm riferenza 
għalih f'ċerti dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament, huwa kunċett li qiegħed 
jevolvi u huwa żviluppat mill-Qorti tal-
Ġustizzja fil-każistika tagħha fir-rigward 
ta' l-Artikoli 28 u 30 tat-Trattat. Il-kunċett 
ikopri, inter alia, l-effettività tat-
tranżazzjonijiet kummerċjali, il-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-ħarsien ta' 
l-ambjent, iż-żamma tad-diversità tal-
midja u r-riskju li jkun imminat il-bilanċ 
finanzjajru tas-sistema tas-sigurtà soċjali. 
Tali raġunijiet dominanti jistgħu 
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jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' regoli 
tekniċi mill-awtoritajiet kompetenti. 
Madankollu l-ebda applikazzjoni bħal din 
m'għandha tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja jew 
restrizzjoni sottili fuq in-negozju bejn l-
Istati Membri. Barra minn dan, il-
prinċipji tan-neċessità u l-proporzjonalità 
jridu jkunu rrispettati dejjem, billi jiġi 
kkunsidrat jekk fil-fatt ġietx magħżula l-
inqas miżuri restrittiva mill-awtorità 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi iżjed ċarezza legali billi tfakkar fil-Ġurisprudenza tal-Qorti.

Emenda 20
Premessa 14 b (ġdida)

(14b) Meta tapplika l-proċedura stipulata 
f'dan ir-Regolament, l-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru 
destinatarju m'għandhiex tirtira jew 
tirristrinġi t-tqegħid fis-suq tagħha stess 
ta' prodott jew tip ta' prodott li jkun 
tqiegħed fis-suq b'mod legali fi Stat 
Membru ieħor.  Madankollu, huwa xieraq 
li l-awtoritajiet kompetenti jadottaw 
miżuri proviżorji meta jkun meħtieġ 
intervent rapidu sabiex ikun evitat li ssir 
ħsara lis-sikurezza u lis-saħħa ta' l-utenti. 
Tali miżuri proviżorji jistgħu jkunu 
adottati wkoll mill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jiġi evitat it-tqegħid fis-suq fuq it-
territorju tagħha stess ta' prodott li jkun 
suġġett għal projbizzjoni assoluta fir-
rigward tal-manifattura u t-tqegħid tiegħu 
fis-suq, minħabba raġunijiet ta' moralità 
pubblika jew ta' sigurtà pubblika. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jitħallew, f'kwalunkwe stadju tal-
proċedura stipulata f'dan ir-Regolament, 
jissospendu b'mod temporanju t-tqegħid 
fis-suq fit-territorju tagħhom ta' prodott 
jew tip ta' prodott taħt dawk iċ-
ċirkostanzi.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-proċedura stipulata f'dan ir-Regolament. Għalhekk l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw miżuri proviżorji biex jissospendu b'mod temporanju t-tqegħid fis-suq ta' 
prodott waqt li tkun qiegħda tiġi applikata l-proċedura, bil-kundizzjoni li jkunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a. Wara l-applikazzjoni tal-proċedura, l-awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li tipprojbixxi b'mod permanenti t-tqegħid fis-suq tal-prodott 
inkwistjoni.

Emenda 21
Premessa 15

Kull deċiżjoni nazzjonali li għaliha 
japplika dan ir-Regolament għandha 
tispeċifika l-metodi ta’ l-appell disponibbli 
biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu 
jressqu każ quddiem il-qorti jew tribunal 
nazzjonali kompetenti.

(15) Kull deċiżjoni nazzjonali li għaliha 
japplika dan ir-Regolament għandha 
tispeċifika r-rimedji ġudizzjarji disponibbli 
biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu 
jressqu każ quddiem il-qorti jew tribunal 
nazzjonali kompetenti, li jista' jippermetti 
lill-operatur ekonomiku li jressaq rikjesta 
għad-danni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi iżjed ċarezza legali fir-rigward tar-rimedji li jridu jkunu speċifikati 
fid-deċiżjoni. Id-deċiżjoni tista' tiġi adottata mhux fuq livell nazzjonali biss, dejjem skond is-
sistemi amministrattivi u l-allokazzjoni ta' funzjonijiet fi ħdan l-Istati Membri. 

Emenda 22
Premessa 15 a (ġdida)

(15a) Huwa xieraq li l-operatur 
ekonomiku jkun mgħarraf ukoll dwar id-
disponibilità ta' mekkaniżmi mhux 
ġudizzjarji tas-soluzzjoni tal-problemi fl-
Istat Membru destinatarju, bħas-sistema 
SOLVIT, sabiex tiġi evitata l-inċertezza 
legali u l-ispejjeż li jinqalgħu matul il-
proċeduri legali twal.

Ġustifikazzjoni

L-istħarriġ juri li l-kumpaniji li jiltaqgħu ma' xi ostaklu għan-negozju u jressqu ilment huma 
4% biss. Għalhekk, ir-rikors għal mekkaniżmi mhux ġudizzjarji tas-soluzzjoni tal-problemi 
għandu jkun imħeġġeġ sabiex tinstab soluzzjoni immedjata, u biex il-kumpaniji jevitaw l-
ispejjeż tal-proċeduri legali. F'dan ir-rigward, is-sistema SOLVIT tista' tilgħab parti 
importanti.
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Emenda 23
Premessa 15 b (ġdida)

(15b) Meta awtorità kompetenti tkun ħadet 
deċiżjoni li teskludi xi prodott abbażi ta' 
regola teknika skond ir-rekwiżiti 
proċedurali ta' dan ir-Regolament, 
kwalunkwe azzjoni ulterjuri li tieħu fir-
rigward ta' dak il-prodott jew tip ta' prodott 
li tkun ibbażata fuq dik id-deċiżjoni 
m'għandhiex tkun soġġetta għar-rekwiżiti 
ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

F'każi bħal dawn l-operatur ekonomiku inkwistjoni jkun diġà gawda mill-benefiċċju tal-
protezzjonijiet proċedurali li jipprovdi dan ir-Regolament.  Pereżempju, meta awtorità 
kompetenti li tkun ikkonformat mad-dispożizzjonijiet applikabbli ta' dan ir-Regolament u tkun 
ħarġet l-ordni li teskludi xi prodott ta' xi operatur ekonomiku mis-suq, sussegwentement issib 
li l-operatur ekonomiku jkun reġa' poġġa l-prodott fis-suq mill-ġdid, din la jkollha bżonn 
tiġġustifika d-deċiżjoni oriġinali tagħha u lanqas l-azzjoni li sussegwentement tkun ħadet 
abbażi tad-deċiżjoni oriġinali tagħha.  

Emenda 24
Premessa 19

(19) Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu ta’ l-oġġetti, għandu jkun possibbli 
għall-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti li 
jipprovdu informazzjoni ta’ kwalità għolja 
dwar ir-regoli tekniċi nazzjonali u l-
implimentazzjoni tagħhom. Billi l-ħolqien 
ta’ Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
m’għandux itellef l-allokazzjoni tal-
funzjonijiet fost l-awtoritajiet kompetenti 
fi ħdan kull sistema regolatorja 
nazzjonali, għandu jkun possibbli li n-
numru ta’ Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għal kull Stat Membru jvarja skond il-
kompetenzi reġjonali u lokali.

(19) Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu ta’ l-oġġetti u biex tissaħħaħ il-
koperazzjoni amministrattiva, għandu jkun 
possibbli għall-Punti ta’ Kuntatt għall-
Prodotti li jipprovdu informazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku fl-Istat Membru 
destinatarju, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 
Barra minn dan, il-Punti ta’ Kuntatt 
għall-Prodotti għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar ir-regoli tekniċi u d-
dettalji tal-kuntatt ta' l-awtoritajiet 
kompetenti fit-territorju tagħhom. Il-Punti 
ta’ Kuntatt għall-Prodotti għandu jkun 
imħeġġeġ sabiex l-informazzjoni ssir 
disponibbli permezz ta' websajt u f'lingwi 
Komunitarji oħrajn. Il-Punti ta’ Kuntatt 
għall-Prodotti jistgħu jipprovdu wkoll 
assistenza lill-operatur ekonomiku matul 
il-proċedura għall-applikazzjoni tar-regoli 
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tekniċi stipulati f'dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa tittratta biss il-kompiti assenjati lill-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, 
b'konformità ma' l-Artikolu 8. It-twaqqif tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti huwa trattat 
mill-Premessa 20. 

Emenda 25
Premessa 20

(20) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jafdaw ir-rwol ta’ Punt ta’ Kuntatt 
għall-Prodotti, mhux biss f’idejn servizzi 
eżistenti fi ħdan l-amministrazzjoni 
pubblika, iżda wkoll f’idejn il-kmamar tal-
kummerċ, organizzazzjonijiet professjonali 
u korpi privati, sabiex ma jiżdidux l-
ispejjeż amministrattivi kemm għall-
intrapriżi u kemm għall-awtoritajiet 
kompetenti.

(20) Ladarba l-ħolqien tal-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti m'għandux 
jinterferixxi ma' l-allokazzjoni tal-
funzjonijiet fost l-awtoritajiet fi ħdan kull 
sistema regolatorja nazzjonali, għandu 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jwaqqfu Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
skond il-kompetenzi reġjonali jew lokali. 
L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jafdaw l-irwol tal-Punti ta’ Kuntatt għall-
Prodotti lill-punti ta' kuntatt eżistenti 
mwaqqfa b'konformità ma' strumenti 
Komunitarji oħrajn, b'mod partikulari 
għall-punti ta’ kuntatt waħdieni, kif 
stipulati fid-Direttiva 2006/123/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern1, sabiex tiġi evitata proliferazzjoni 
mhux meħtieġa ta' punti ta' kuntatt u biex 
jitħaffu l-proċeduri eżistenti. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jafdaw 
l-irwol tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
mhux biss f’idejn servizzi eżistenti fi ħdan 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi, iżda wkoll 
f’idejn iċ-ċentri nazzjonali SOLVIT, il-
kmamar tal-kummerċ, l-organizzazzjonijiet 
professjonali u l-korpi privati, sabiex ma 
jiżdidux l-ispejjeż amministrattivi kemm 
għall-intrapriżi u kemm għall-awtoritajiet 
kompetenti.
__________
1 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
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Emenda 26
Premessa 21

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jistgħu 
jiksbu u jipprovdu, meta mitlub, tagħrif 
dettaljat dwar kwalunkwe deċiżjoni li 
għaliha japplika dan ir-Regolament 
sakemm l-iżvelar ta' tagħrif bħal dan ma 
jxejjinx il-protezzjoni ta' l-interessi 
kummerċjali ta' xi operatur ta' l-
ekonomija, inkluża l-proprjetà 
intellettwali.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa tittratta biss il-kompiti assenjati lill-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, 
b'konformità ma' l-Artikolu 8.

Emenda 27
Premessa 22

(22) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu mill-qrib flimkien biex 
jiffaċilitaw it-taħriġ ta’ l-istaff impjegat fil-
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti u biex 
iħeġġu l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
biex jagħmlu l-informazzjoni dwar l-
applikazzjoni tar-regoli tekniċi nazzjonali 
disponibbli f’lingwi oħra tal-Komunità.

(22) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu mill-qrib flimkien biex 
jiffaċilitaw it-taħriġ ta’ l-istaff impjegat fil-
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jaħdem bħala 'helpdesk' ġenwin, l-istaff impjegat fil-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għandhom jingħataw taħriġ xieraq. Il-ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni f'lingwi 
Komunitarji oħrajn hija diġà trattata fi Premessa 19.

Emenda 28
Premessa 24

Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi 
affidabbli u effiċjenti ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni sabiex tingħata l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

(24) Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi 
affidabbli, regolari u effiċjenti ta’ 
monitoraġġ u evalwazzjoni sabiex tingħata 
l-informazzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u biex jiġi żgurat li l-
prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku 
ikun applikat kif jixraq mill-awtoritajiet 
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kompetenti ta' l-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni 3052/95/KE, li se tkun mibdula b'dan ir-Regolament, kienet stabbiliet li l-Istati 
Membri jridu jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn meta jirrifjutaw ir-
rikonoxximent reċiproku. Iżda, dan ma sarx fil-prattika. Sabiex ikun żgurat li l-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku jkun applikat b’mod korrett mill-Istati Membri, dan ir-Regolament 
għandu jistabbilixxi mekkaniżmi ta’ monitoraġġ effettivi u regolari.

Emenda 29
Premessa 24 a (ġdida)

(24a) Dan ir-Regolament japplika għal 
prodotti jew aspetti ta' prodotti li 
m'humiex soġġetti għal-leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni Komunitarja li huma 
maħsuba biex jeliminaw l-ostakli għan-
negozju bejn l-Istati Membri, li jirriżultaw 
mill-eżistenza ta' regoli tekniċi nazzjonali 
diverġenti. Id-dispożizzjonijiet ta' tali 
miżuri Komunitarji spiss ikollhom 
karattru eżawrjenti, u f'dan il-każ l-Istati 
Membri ma jkunux jistgħu jipprojbixxu, 
jirristrinġu jew jimpedixxu t-tqegħid fis-
suq fit-territorju tagħhom ta' prodotti li 
jkunu konformi mal-miżura ta' 
armonizzazzjoni. Xi leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni Komunitarja, 
madankollu, tippermetti lill-Istati Membri 
li jistipulaw kundizzjonijiet tekniċi 
addizzjonali fuq livell nazzjonali fuq it-
tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodott. Tali 
kundizzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu 
suġġetti għall-Artikoli 28 u 30 tat-Trattat 
u għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament. Għalhekk, sabiex ikun 
hemm applikazzjoni effiċjenti ta' dan ir-
Regolament, ikun xieraq li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi lista indikattiva ta' prodotti li 
jkunu jaqgħu fl-ambitu tiegħu.

Ġustifikazzjoni

One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-
harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual 
recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. 
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This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to 
examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual 
recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to 
provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely 
indicative.

Emenda 30
Premessa 25 a (ġdida)

(25a) Huwa xieraq li jiġi introdott perjodu 
tranżitorju għad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament rigward it-twaqqif u l-
kompiti tal-Punti ta’ Kuntatt għall-
Prodotti, sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jkunu jistgħu jadattaw ruħhom għar-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwaqqfu l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, l-Istati Membri se jkollhom bżonn iż-żmien. 
Ladarba l-Istati Membri huma mħeġġa biex jafdaw dan l-irwol lill-istrutturi eżistenti, u b'mod 
partikulari, lill-punti ta' kuntatt li jkunu stabbiliti b'konformità ma' strumenti Komunitarji 
oħra, perjodu tranżitorju ta' tliet xhur għandu jkun biżżejjed.

Emenda 31
Artikolu 1, titolu (ġdid)

Is-suġġett

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 32
Artikolu 1, paragrafu -1 a (ġdid)

-1. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li 
jsaħħaħ it-tħaddim tas-suq intern 
b'kompetizzjoni ħielsa u bla xkiel, billi 
jtejjeb il-moviment ħieles tal-prodotti 
filwaqt li jiżgura livell għoli ta' ħarsien 
tal-konsumatur u ta' sikurezza tal-
prodotti.
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament ma jiffukax biss fuq it-tisħiħ tal-funzjonament tas-suq intern, iżda fl-istess 
waqt jiffoka wkoll fuq suq intern ta' prodotti li jiżgura livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u 
ta' sikurezza tal-prodotti.

Emenda 33
Artikolu 1, paragrafu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli u 
l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-
awtoritajiet nazzjonali fit-teħid ta’ 
deċiżjoni jew meta jkun fi ħsiebhom jieħdu 
deċiżjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 2(1), li 
taffettwa l-moviment liberu ta’ prodott 
imqiegħed fis-suq legalment fi Stat 
Membru ieħor.

1. 1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli u l-proċeduri li għandhom jiġu 
segwiti mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-
Istati Membri fit-teħid ta’ deċiżjoni jew 
meta jkun fi ħsiebhom jieħdu deċiżjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(1), li xxekkel il-
moviment liberu ta’ prodott imqiegħed fis-
suq legalment fi Stat Membru ieħor u 
soġġett għall-Artikolu 28 tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistqarr b'mod iżjed ċar l-għan ta' dan ir-Regolament. L-applikazzjoni ta' regoli 
tekniċi għal prodotti li jkunu mqegħdin fis-suq b'mod legali fi Stat Membru ieħor huwa 
ostakolu li jxekkel in-negozju intra-komunitarju, kif mistqarr fil-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja.

Emenda 34
Artikolu 1, paragrafu 2

Hi tipprevedi wkoll għat-twaqqif, f’kull 
wieħed mill-Istati Membri, ta’ Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti għall-għoti ta’ l-
informazzjoni inter alia dwar ir-regoli 
tekniċi nazzjonali applikabbli.

2. 2. Hi tipprevedi wkoll għat-twaqqif ta' 
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti fl-Istati 
Membri għall-għoti ta' informazzjoni u ta' 
assistenza prattika lil operaturi ekonomiċi 
u għat-tisħiħ tal-koperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa tiżgura l-koerenza mal-kompiti assenjati lill-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, 
b'konformità ma' l-Artikolu 8 tar-Regolament.

Emenda 35
Artikolu 2, titolu (ġdid)

Kamp ta' Applikazzjoni



PE390.733v02-00 26/75 RR\698301MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 36
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, parti introduttorja

1. Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet li jittieħdu dwar kull prodott li 
jiġi manifatturat industrijalment jew 
prodott agrikolu, inklużi prodotti tal-ħut, 
imqiegħda fis-suq legalment fi Stat 
Membru ieħor, imsejsa fuq regola teknika, 
fejn l-effett dirett jew indirett ta’ dik id-
deċiżjoni jkun xi wieħed minn dawn li 
ġejjin:

1. Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet amministrattivi li jittieħdu, 
jew li jkun hemm ħsieb li jittieħdu, abbażi 
tar-regola teknika kif iddefinita fil-
paragrafu 2, dwar kull prodott, inklużi 
dawk agrikoli u tal-ħut, li jkunu mqiegħda 
fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor, 
fejn l-effett dirett jew indirett ta’ dik id-
deċiżjoni jkun xi wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma testendix l-ambitu ta' dan ir-Regolament iżda tipprovdi iżjed ċarezza legali. 
Fil-fatt dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti kollha taz-zona mhux armonizzata 
li jkunu mqegħdin fis-suq b'mod legali fi Stat Membru ieħor. Prodotti li jkunu magħmula mill-
manifattur għall-użu tiegħu stess ma jitqegħdux fis-suq u għalhekk huma esklużi b'mod 
awtomatiku mill-ambitu.

Emenda 37
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, punt (a)

a) il-projbizzjoni ta’ dak il-prodott jew it-
tip ta’ prodott;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-punt (a) m'huwiex neċessarju minħabba li l-projbizzjoni ta' prodotti hija inkluża b'mod 
impliċitu fil-punt (b) (biex ikun irrifjutat li l-prodott jitħalla jitqiegħed fis-suq) u l-punt (d) 
(biex il-prodott jiġi rtirat mis-suq).

Emenda 38
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet tal-punt (c) ta’ l-ewwel 
subparagrafu, modifika tal-prodott jew tip 

Għall-finijiet tal-punt (c) ta’ l-ewwel 
subparagrafu, modifika tal-prodott jew tip 
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ta’ prodott tfisser kull modifika ta’ waħda 
jew aktar mill-karatteristiċi ta’ prodott 
partikulari jew ta’ tip partikulari ta’ prodott 
kif elenkat fi speċifikazzjoni teknika skond 
it-tifsir ta’ l-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. 

ta’ prodott tfisser kull modifika ta’ waħda 
jew aktar mill-karatteristiċi ta’ prodott 
partikulari jew ta’ tip partikulari ta’ prodott 
kif elenkat fil-paragrafu 2(a).

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali, ir-riferenza għal regola teknika għandha ssir 
b'konformità ma' dan ir-Regolament minflok mad-Direttiva 98/34/KE.

Emenda 39
Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Dan ir-Regolament ma japplikax 
għad-deċiżjonjiet ta’ natura ġudizzjarja 
meħuda mill-qrati jew tribunali 
nazzjonali.

(Ara l-emenda ta’ l-Artikolu 3 l-paragrafu 3)

Ġustifikazzjoni

It-test ta' l-Artikolu 3, paragrafu 1, qiegħed jitqiegħed taħt l-Artikolu 2, li jittratta ma' l-
ambitu ta' dan ir-Regolament.

Emenda 40
Artikolu 2, paragrafu 2

2. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
regola teknika tfisser liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva ta’ Stat 
Membru, li m’hijiex soġġetta għall-
armonizzazzjoni f’livell Komunitarju, li l-
konformità magħha hija obbligatorja għat-
tqegħid fis-suq jew l-użu ta’ prodott jew tip 
ta’ prodott fit-territorju ta’ Stat Membru, u li 
tkun tistabbilixxi waħda jew oħra minn 
dawn li ġejjin:

2. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
regola teknika tfisser liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva ta’ Stat 
Membru, li m’hijiex soġġetta għall-
armonizzazzjoni f’livell Komunitarju, u li:

(a) tipprojbixxi it-tqegħid fis-suq jew l-użu 
ta’ prodott jew tip ta’ prodott fit-territorju ta’ 
dak l-Istat Membru; jew 
(b) jkun obbligatorju li jkun hemm 
konformità magħha meta prodott jew tip ta' 
prodott jitqiegħed fis-suq jew jintuża fit-
territorju ta' dak l-Istat Membru, 
u li tkun tistabbilixxi waħda jew oħra minn 
dawn li ġejjin:
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il-karatteristiċi meħtieġa ta’ dak il-prodott 
jew it-tip ta’ prodott, bħal-livelli ta’ kwalità, 
prestazzjoni, sigurtà jew dimensjonijiet, 
inklużi l-ħtiġijiet applikabbli għall-prodott 
jew tip ta’ prodott fir-rigward ta’ l-isem li 
taħtu jinbiegħ, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi ta’ l-ittestjar, l-
ippakkeġġjar, l-immarkar u l-ittikkettjar u l-
proċeduri ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità;

(i) il-karatteristiċi meħtieġa ta’ dak il-prodott 
jew it-tip ta’ prodott, bħal-livelli ta’ kwalità, 
prestazzjoni, sigurtà jew dimensjonijiet, 
inklużi l-ħtiġijiet applikabbli għall-prodott 
jew tip ta’ prodott fir-rigward ta’ l-isem li 
taħtu jinbiegħ, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi ta’ l-ittestjar, l-
ippakkeġġjar jew l-immarkar;

b) kull ħtieġa oħra imposta fuq il-prodott 
jew tip ta’ prodott għall-finijiet tal-ħarsien 
tal-konsumaturi jew l-ambjent, u li taffettwa 
ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott wara li jkun 
tqiegħed fis-suq, bħall-kundizzjonijiet ta’ 
użu, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-rimi, 
fejn tali kundizzjonijiet jistgħu jinfluwenzaw 
b’mod sinifikanti l-kompożizzjoni jew in-
natura tal-prodott jew tip ta’ prodott, jew it-
tqegħid tiegħu fis-suq.

(ii) kull ħtieġa oħra imposta fuq il-prodott 
jew tip ta’ prodott għall-finijiet tal-ħarsien 
tal-konsumaturi jew l-ambjent, u li taffettwa 
ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott wara li jkun 
tqiegħed fis-suq, bħall-kundizzjonijiet ta’ 
użu, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-rimi, 
fejn tali kundizzjonijiet jistgħu jinfluwenzaw 
b’mod sinifikanti l-kompożizzjoni jew in-
natura tal-prodott jew tip ta’ prodott, jew it-
tqegħid tiegħu fis-suq;
(iii) l-ittestjar u l-metodi ta' l-ittestjar jew 
kwalunkwe rapport dwar it-testijiet jew 
ċertifikati.

Ġustifikazzjoni

.Emenda 41
Artikolu 3, titolu (ġdid)

Relazzjoni ma’ dispożizzjonijiet oħra tal-
liġi Komunitarja

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 42
Artikolu 3, paragrafu 1

1. Dan ir-Regolament ma japplikax għad-
deċiżjonjiet ta’ natura ġudizzjarja 
mogħtija mill-qrati jew tribunali 
nazzjonali.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Artikolu 3 jittratta r-relazzjoni ta’ dan ir-Regolament ma’ strumenti 
Komunitarji oħra, l-Artikolu 3 l-paragrafu 1 ikun aħjar li jitqiegħed taħt l-Artikolu 2, li 
jittratta l-qasam ta’ applikazzjoni.

Emenda 43
Artikolu 3, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għal sistemi u elementi ta’ 
interoperabilità li jaqgħu fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 96/48/KE u 
tad-Direttivi 2001/16/KE u 2001/16/KE.

(Ara l-emenda ta’ l-Artikolu 3 l-paragrafu 3)

Ġustifikazzjoni

It-test ta’ l-Artikolu 3 l-paragrafu 3 qed jitqiegħed bħala paragrafu 1 ġdid, għar-raġuni ta’ 
iktar ċarezza legali.

Emenda 44
Artikolu 3, paragrafu 2

2. Dan ir-Regolament ma japplikax fil-każ 
ta’ miżuri li jittieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ l-Istati Membri skond:

2. Dan ir-Regolament ma japplikax fil-każ 
ta’ miżuri li jittieħdu mill-awtoritajiet ta’ l-
Istati Membri skond:

a) L-Artikolu 8(d), (e) jew (f) tad-Direttiva 
2001/95/KE;

(a) L-Artikoli 8(1) punti (d) sa (f) u 8(3) 
tad-Direttiva 2001/95/KE;

L-Artikolu 50(3)(a) tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002;

(b) L-Artikoli 50(3)(a) u 54 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002; 

c) L-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) 
Nru 882/2004;
d) L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/49/KE. (d) L-Artikolu 14 tad-Direttiva 

2004/49/KE.

Ġustifikazzjoni

The reference to the Directive on General Product Safety relates only to dangerous consumer 
goods. The exclusion of Article 54 of Regulation 882/2004 goes against the purpose of Article 
3. Article 54 establishes that when the competent authority identifies non-compliance with 
food or feed law, whether at Community level or at national level, it shall take action 
including for example, the restriction or prohibition of the placing on the market of feed or 
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food. Therefore, the consequence of its exclusion from the scope of this Regulation would be 
that, when the competent authority identifies non-compliance of food/feed with their national 
law, it would be able to take any of those actions, which is against the principle of mutual 
recognition.

Emenda 45
Artikolu 3, paragrafu 3

3. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
sistemi u tagħmir li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva 96/48/KE u tad-Direttiva 
2001/16/KE.

imħassar

(Test imressaq għall-paragrafu 1a)

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm iktar ċarezza legali.

Emenda 46
Kapitolu II, titolu 

L-applikazzjoni ta’ regola teknika Proċedura għall-applikazzjoni ta’ regola 
teknika ta’ l-Istat Membru tad-

destinazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu II jiddeskrivi l-proċedura li biha l-Istat Membru tad-destinazzjoni jista’ jiddeċiedi 
li jirrifjuta rikonoxximent reċiproku u li japplika minflok ir-regoli tekniċi tiegħu stess għal 
prodotti li huma promossi kummerċjalment b’mod legali fi Stat Membru ieħor.

Emenda 47
Artikolu 3 a (ġdid)

Artikolu 3 a
Tagħrif dwar il-prodott

Fejn l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat 
Membru tad-destinazzjoni tippreżenta 
prodott jew tip ta’ prodott għal evalwazzjoni 
dwar jekk għandhiex tadotta deċiżjoni bħal 
dik imsemmija fl-Artikolu 2(1), din tista’ 
titlob lill-operatur ekonomiku, filwaqt li 
jkun ikkunsidrat b’mod xieraq il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, b’mod partikolari, 
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kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
(a) informazzjoni relevanti dwar il-
karatteristiċi tal-prodott jew it-tip ta' 
prodott inkwistjoni; jew
(b) informazzjoni relevanti u disponibbli 
fil-pront dwar il-kummerċjalizzazzjoni 
legali tal-prodott fi Stat Membru ieħor.

Ġustifikazzjoni

L-operatur ekonomiku jista' jiġi bżonn jagħti informazzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni 
legali tal-prodott. Mhux il-prodotti kollha huwa rregolati minn regoli tekniċi fl-Istati Membri 
kollha, u madankollu, il-prodotti huma kkumerċjalizzazzti b'mod legali. Id-deċiżjoni 
kkontemplata ta' l-awtoritajiet kompetenti trid tkun ibbażata dwar il-karatteristiċi tal-prodott, 
u għalhekk l-informazzjoni dwar il-prodott hija relevanti.

Emenda 48
Artikolu 3 b (ġdid)

Artikolu 3b
Ir-rikonoxximent reċiproku tal-livell ta' 

kompetenza tal-korpi akkreditati li 
jeżaminaw il-konformità.

Minħabba raġunijiet relatati mal-
kompetenzi tiegħu, l-Istati Membri 
m'għandhomx jirrifjutaw ċertifikati u 
rapporti maħruġin minn korp li jeżamina l-
konformità, li l-kompetenza tiegħu tkun 
ġiet affermata minn ċertifikat ta' 
akkreditament għall-qasam xieraq ta' l-
attività ta' l-evalwazzjoni tal-konformità li 
jkun mogħti skond ir-Regolament (KE) 
Nru .../... [li jistipula r-rekwiżiti għall-
akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq 
fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti].

Ġustifikazzjoni

Certificates and test reports can no longer be refused on the sole ground of lack of 
competence of a conformity assessment body, which has been accredited in accordance with 
the proposed Regulation setting out requirements for accreditation and market surveillance 
activities. If a conformity assessment body is no longer competent, it will be up to the national 
accreditation body to adopt the necessary measures. However, competent authorities may still 
refuse certificates on other grounds (test reports are incomplete, additional tests are needed 
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etc), if the competent authorities justify it in accordance with the procedure established in 
Article 4 of this Regulation.

Emenda 49
Artikolu 4, titolu (ġdid)

Evalwazzjoni tal-bżonn li tkun applikata 
regola teknika ta’ l-Istat Membru tad-

destinazzjoni

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 50
Artikolu 4, paragrafu 1

1. Fejn awtorità nazzjonali jkollha l-
intenzjoni li tadotta xi deċiżjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 2(1), din għandha tibgħat notifika 
bil-miktub ta’ l-intenzjoni tagħha lill-
operatur ekonomiku identifikat skond l-
Artikolu 5, fejn tispeċifika r-regola teknika li 
fuqha se tiġi bbażata d-deċiżjoni u tagħti 
biżżejjed evidenza teknika u xjentifika biex 
tiġġustifika li d-deċiżjoni kkontemplata hi 
għal waħda mir-raġunijiet fl-interess 
pubbliku elenkati fl-Artikolu 30 tat-Trattat 
jew billi tirreferi għal xi ħtieġa oħra aqwa fl-
interess pubbliku, u li hija xierqa biex 
tiżgura li jintlaħaq l-għan segwit u li ma 
teċċedix dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dak l-għan.

1. Fejn l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat 
Membru tad-destinazzjoni jkollha l-
intenzjoni li tadotta xi deċiżjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 2(1), din għandha tibgħat notifika 
bil-miktub ta’ l-intenzjoni tagħha lill-
operatur ekonomiku identifikat skond l-
Artikolu 5, fejn tispeċifika r-regola teknika li 
fuqha se tiġi bbażata d-deċiżjoni u tagħti l-
evidenza teknika u xjentifika li turi:

(a) li d-deċiżjoni kkontemplata hi 
ġġustifikata skond waħda mir-raġunijiet fl-
interess pubbliku elenkati fl-Artikolu 30 tat-
Trattat jew billi tirreferi għal xi raġuni oħra 
aqwa fl-interess pubbliku, u 

(b) id-deċiżjoni kkontemplata hija xierqa 
biex tiżgura li jintlaħaq l-għan segwit u li ma 
teċċedix dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dak l-għan.

Kwalunkwe deċiżjoni kkontemplata 
għandha tkun ibbażata fuq il-karatteristiċi 
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tal-prodott jew tat-tip ta' prodott 
inkwistjoni.

L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu, 
wara li jirċievi tali notifika, jingħata ta’ l-
anqas għoxrin jum tax-xogħol żmien biex 
jissottometti l-kummenti.

L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu, 
wara li jirċievi tali notifika, jingħata ta’ l-
anqas għoxrin jum tax-xogħol żmien biex 
jissottometti l-kummenti. Tali notifika 
għandha tispeċifika l-limitu ta’ żmien li fih 
jiġu ppreżentati l-kummenti. F'nuqqas ta' 
tweġiba min-naħa ta' l-operatur ekonomiku 
matul dak il-perjodu, l-awtorità kompetenti 
tista' tieħu azzjoni.

Ġustifikazzjoni

Meta jevalwa l-ħtieġa li jieħu deċiżjoni, l-Istat Membru destinatarju jkollu bżonn jibbaża l-
analiżi fuq il-karatteristiċi tal-prodott u mhux fuq l-eżistenza jew il-kontenut tar-regoli tekniċi 
fl-Istati Membri fejn il-prodott ikun ġie kkummerċjalizzat b'mod legali. 

Emenda 51
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Kull deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
2(1) għandha tiġi nnotifikata lill-operatur 
ekonomiku kkonċernat u għandha tagħti r-
raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata, inklużi 
r-raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ kull argument 
miġjub mill-operatur.

2. Kull deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 
2(1) għandha tittieħed u tiġi nnotifikata 
lill-operatur ekonomiku u lill-
Kummissjoni, fi żmien 20 ġurnata tax-
xogħol wara li tintemm l-iskadenza għar-
riċeviment tal-kummenti mill-operatur 
ekonomiku, kif imsemmi fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artiklu. Hija għandha tqis b’mod 
xieraq il-kummenti u għandha tagħti r-
raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata, inklużi 
r-raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ l-argumenti, 
jekk ikun hemm, miġjuba mill-operatur, u 
l-evidenza teknika jew xjentifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda 52
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 2

Hi għandha tispeċifika wkoll ir-rimedji 
disponibbli taħt id-dispożizzjonijiet fis-
seħħ fl-Istat Membru kkonċernati u l-limiti 
ta’ żmien applikabbli għal tali rimedji.

Hi għandha tispeċifika wkoll ir-rimedji 
disponibbli taħt id-dispożizzjonijiet fis-
seħħ fl-Istat Membru kkonċernati u l-limiti 
ta’ żmien applikabbli għal tali rimedji. 
Kwalunkwe deċiżjoni tista’ tiġi 
kkontestata fil-qrati jew fit-tribunali 
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nazzjonali jew f’każijiet oħra ta’ appell. 

Ġustifikazzjoni

Għar-raġuni ta’ iktar ċarezza legali, it-test ta’ l-Artikolu 6 qed jitqiegħed taħt l-Artikolu 4.

Emenda 53
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Fejn, wara l-għoti tan-notifika bil-
miktub skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-awtorità nazzjonali tiddeċiedi li 
ma tadottax deċiżjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(1), hi għandha tinforma b’dan 
lill-operatur ekonomiku kkonċernat.

3. Fejn, wara l-għoti tan-notifika bil-
miktub skond il-paragrafu 1, l-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-
destinazzjoni tiddeċiedi li ma tadottax 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(1), hi 
għandha tinforma immedjatament b’dan 
lill-operatur ekonomiku kkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tapplika l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, l-
operatur ekonomiku għandu jkun infurmat immedjatament.

Emenda 54
Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Meta, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita f’dan l-Artikolu, l-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-
destinazzjoni tonqos milli tinnotifika lill-
operatur ekonomiku deċiżjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(1) fil-perjodu ta’ 
żmien speċifikat fil-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-prodott jitqies li jkun promoss 
kummerċjalment b’mod legali fl-Istat 
Membru tad-destinazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun provduta iktar ċertezza legali għall-operatur ekonomiku.

Emenda 55
Artikolu 4 a (ġdid)

Artikolu 4a
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Miżuri temporanji
1. Matul l-applikazzjoni tal-proċedura 
stipulata f’dan l-Artikolu, l-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-
destinazzjoni m’għandhiex tissospendi 
temporanjament il-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodott jew tat-tip ta’ prodott 
ikkonċernat, ħlief fejn kwalunkwe waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin tkun 
issodisfata:
(a) il-prodott jew it-tip ta’ prodott 
ikkonċernat, f’kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jew prevedibbli b’mod raġonevoli, 
ipoġġi s-sikurezza u s-saħħa ta’ l-utenti 
f’riskju serju u immedjat; jew
(b) il-prodott jew it-tip ta’ prodott 
ikkonċernat huwa soġġett għal 
projbizzjoni totali, b’mod esklussiv fuq 
bażi ta’ moralità pubblika jew sigurtà 
pubblika, fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni fir-rigward tal-manifattura 
u l-promozzjoni kummerċjali tiegħu;
2. L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat 
Membru tad-destinazzjoni għandha 
tinforma immedjatament lill-operatur 
ekonomiku u lill-Kummissjoni dwar l-
adozzjoni ta’ miżuri temporanji kif 
imsemmi fil-paragrafu 1. Għall-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1 punt (a), in-
notifika għandha tkun akkumpanjata bil-
ġustifikazzjoni teknika jew xjentifika għal 
dawk il-miżuri.
3. Il-miżuri temporanji adottati 
f’konformità ma’ dan l-Artikolu jistgħu 
jkunu kkontestati fil-qrati jew fit-tribunali 
nazzjonali jew f’każijiet oħra ta’ appell.

Emenda 56
Artikolu 5

Artikolu 5
Informazzjoni dwar l-operatur ekonomiku

In-notifika bil-miktub imsemmija fl-
Artikolu 4(1) għandha tintbagħat lill-

It-talba għall-informazzjoni, in-notifika bil-
miktub u d-deċiżjoni msemmija fl-Artikoli 4 
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produttur skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2(e) 
tad-Direttiva 2001/95/KE, meta l-identità u 
d-dettalji tal-kuntatt tiegħu jkunu jidhru 
fuq l-ippakkeġġjar jew l-ittekkjettjar tal-
prodott, jew fid-dokumenti akkumpanjanti. 

u 4a għandhom jintbagħtu lill-operatur 
ekonomiku, li huwa dan li ġej:

In-notifika bil-miktub għandha tintbagħat 
lid-distributur skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 
2(f) tad-Direttiva 2001/95/KE, meta l-
identità u d-dettalji tal-kuntatt tiegħu jkunu 
jidhru fuq l-ippakkeġġjar jew l-ittekkettjar 
tal-prodott, jew fid-dokumenti 
akkumpanjanti.

(a) il-fabbrikant tal-prodott, meta jkun 
stabbilit fil-Komunità, u kull persuna oħra 
li tippreżenta lilha nfisha bħala fabbrikant 
billi mal-prodott tagħha twaħħal l-isem, l-
isem kummerċjali jew marka oħra 
distintiva, jew il-persuna li tikkundizzjona 
l-prodott mill-ġdid; jew

Meta l-identità u d-dettalji tal-kuntatt tal-
produttur u tad-distributur ma jkunux 
jidhru la fuq l-ippakkeġġjar jew l-
ittekkettjar tal-prodott u lanqas fid-
dokumenti akkumpanjanti, in-notifika bil-
miktub għandha tintbagħat lil kwalunkwe 
produttur jew distributur ieħor skond it-
tifsira tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-
ewwel u t-tieni paragrafu. 

(b) meta l-awtorità kompetenti ma tkunx 
tista' tidentifika l-identità u d-dettalji tal-
kuntatt ta' kwalunkwe operatur ekonomiku 
msemmi fil-punt (a) - ir-rappreżentant tal-
manifattur, meta l-manifattur ma jkunx 
ibbażat fil-Komunità jew, jekk ma jkun 
hemm l-ebda rappreżentant ibbażat fil-
Komunità, l-importatur tal-prodott; jew

(c) meta l-awtorità kompetenti ma tkunx 
tista' tidentifika l-identità u d-dettalji tal-
kuntatt ta' kwalunkwe operatur ekonomiku 
msemmi fil-punti (a) u (b) - professjonisti 
oħrajn fil-katina tal-provvista, sakemm l-
attivitajiet tagħhom jaffettwaw kwalunkwe 
karatteristika tal-prodott li jkun irregolat 
mir-regola teknika li tkun qiegħda tiġi 
applikata għalih; jew

 (c) meta l-awtorità kompetenti ma tkunx 
tista' tidentifika l-identità u d-dettalji tal-
kuntatt ta' kwalunkwe operatur ekonomiku 
msemmi fil-punti (b) u (c) - kwalunkwe 
professjonist fil-katina tal-provvista li l-
attivitajiet tiegħu ma jaffettwawx 
kwalunkwe karatteristika tal-prodott li jkun 
irregolat mir-regola teknika li tkun qiegħda 
tiġi applikata għalih;

Ġustifikazzjoni

This amendment aims to provide greater legal certainty as to who is to be notified under 
Articles 4 and 4a.  The definition of "economic operator", based on the definitions of 
"producer" and "distributor" in Directive 2001/95/EC has been written out in full rather than 
being incorporated by reference as in the Commission's proposal.  This is partly because it is 
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better for readers of this relatively short Regulation not to have to turn to other pieces of 
legislation in order to find out what its key provisions mean, and partly because the 
definitions of "producer" and "distributor" in Directive 2001/95 do not quite work in the 
context of this Regulation.  Directive 2001/95 is concerned with product safety.  But the 
technical rules with which this Regulation is concerned do not relate only to safety matters: 
they include, for example, hallmarking of precious metals.  It is therefore appropriate to 
adapt the references to professionals in the supply chain whose activity does or does not 
affect the safety of the product to refer to professionals in the supply chain whose activity 
does or does not affect any property of the product which is regulated by the technical rule 
which is being applied to it.

Emenda 57
Artikolu 6

Artikolu 6 imħassar
Kull deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 2(1) 
tista’ tiġi kkontestata fil-qrati nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

It-test ta’ l-Artikolu 6 qed jitqiegħed taħt l-Artikolu 4 l-paragrafu 2 għar-raġuni ta’ iktar 
ċarezza legali. 

Emenda 58
Artikolu 7, titolu (ġdid)

Ħolqien ta’ Punti ta’ Kuntatt għall-
Prodotti

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 59
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar wieħed 
jew aktar Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
fit-territorju tiegħu u għandu jikkomunika 
d-dettalji tal-kuntatt tagħhom lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru Punti 
ta’ Kuntatt għall-Prodotti fit-territorju 
tagħhom u għandhom jikkomunikaw id-
dettalji tal-kuntatt tagħhom lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. 
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun irrispettat it-tqassim tar-responsabilitajiet u l-poteri fost l-Istati Membri. B’hekk, 
in-numru tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti jista’ jvarja skond il-kompetenzi reġjonali jew 
lokali.

Emenda 60
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u 
taġġorna regolarment il-lista tal-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti.

2. Il-Kummissjoni għandha telabora u 
taġġjorna regolarment il-lista tal-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti u tippubblikaha fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-
informazzjoni disponibbli permezz ta’ 
websajt.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti ssir uffiċjali bil-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-UE. Għal raġunijiet prattiċi, din il-lista għandha tkun disponibbli wkoll fil-
websajt stabbilita f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Emenda 61
Artikolu 8, titolu (ġdid)

Ħidmiet

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 62
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għandhom jagħtu, meta jintalbu, l-
informazzjoni li ġejja:

1. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għandhom jagħtu, mat-talba ta’, inter alia, 
operatur ekonomiku jew awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, l-
informazzjoni li ġejja:

a) ir-regoli tekniċi applikabbli fit-territorju 
nazzjonali għal tip speċifiku ta’ prodott;

(a) ir-regoli tekniċi applikabbli fit-territorju 
tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, u l-
informazzjoni fir-rigward ta' jekk it-tip ta' 
prodott ikunx soġġett għar-rekwiżit ta' 
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awtorizzazzjoni minn qabel skond il-
liġijiet ta' l-Istat Membru tagħhom, 
flimkien ma' l-informazzjoni dwar il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-
territorju ta' dak l-Istat Membru;

b) id-dettalji tal-kuntatt ta’ l-awtoritajiet 
nazzjonali biex ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati direttament, inklużi d-dettalji 
ta’ l-awtoritajiet responsabbli għas-
superviżjoni ta’ l-implimentazzjoni tar-
regoli tekniċi partikulari fit-territorju 
nazzjonali;

(b) id-dettalji tal-kuntatt ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru tagħhom biex 
ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati direttament, 
inklużi d-dettalji ta’ l-awtoritajiet 
responsabbli għas-superviżjoni ta’ l-
implimentazzjoni tar-regoli tekniċi 
partikulari fit-territorju nazzjonali;

c) ir-rimedji ġeneralment disponibbli fit-
territorju nazzjonali fil-każ ta’ tilwima bejn 
l-awtoritajiet kompetenti u produttur jew 
distributur;

(c) ir-rimedji ġeneralment disponibbli fit-
territorju nazzjonali fil-każ ta’ tilwima bejn 
l-awtoritajiet kompetenti u produttur jew 
distributur.

d) id-dettalji tal-kuntatt ta’ l-
assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet 
kollha għajr awtoritajiet nazzjonali, li 
minn għandhom il-produtturi jew id-
distributuri jistgħu jiksbu għajnuna 
prattika fit-territorju nazzjonali.

Emenda 63
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għandhom iwieġbu fi żmien għoxrin jum 
tax-xogħol mill-wasla ta’ kull talba biex 
dawn jgħaddu l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

3a. Il-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
għandhom iwieġbu fi żmien għaxar ġranet 
tax-xogħol mill-wasla ta’ kull talba għal 
informazzjoni jew għajnuna msemmija 
fil-paragrafi 1 u 3. F’każijiet fejn it-talba 
ma jkollhiex bażi, il-Punt ta’ Kuntatt 
għall-Prodotti għandu jinforma lill-
operatur ekonomiku b’dan mingħajr 
dewmien.

Ġustifikazzjoni

Il-Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti jista’ jgħin lill-operatur ekonomiku matul il-proċedura 
definita fil-Kapitolu II skond liema l-operatur ekonomiku jeħtieġ li jipprovdi informazzjoni 
(Artikolu 3a) jew jippreżenta kummenti (Artikolu 4) fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol. 
Għalhekk, il-Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti għandu jirrispondi f’inqas minn 20 ġurnata tax-
xogħol. Barra minn hekk, il-Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti jista’ jiċċekkja d-dettalji tat-talba 
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mill-operatur ekonomiku biex jiddeċiedi jekk hix relatata ma’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Finalment, huwa iktar loġiku li din id-dispożizzjoni titqiegħed wara l-paragrafu 
3, minħabba li l-emenda tagħmel referenza għal dak il-paragrafu.

Emenda 64
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Il-Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti fl-Istat 
Membru li fih il-produttur u d-distributur 
ikkonċernati poġġew fis-suq legalment il-
prodott in kwistjoni għandhom jiġu 
mgħarrfa b'avviżi bil-miktub u 
b'deċiżjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 4, 
sakemm l-iżvelar ta' tagħrif bħal dan ma 
jxejjinx il-protezzjoni ta' l-interessi 
kummerċjali ta' dak l-operatur ta' l-
ekonomija, inklużi d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. Dak il-Punt ta' Kuntatt għall-
Prodotti għandu jkollu d-dritt li jressaq l-
osservazzjonijiet tiegħu lill-awtorità 
nazzjonali kkonċernata.

3. Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti fl-Istat 
Membru li fih l-operatur ekonomiku 
kkonċernat ikun ikkummerċjalizza b’mod 
legali l-prodott inkwistjoni jista’ jgħin lill-
operatur ekonomiku billi jipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni jew 
osservazzjonijiet neċessarji lill-operatur 
ekonomiku jew lill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 4.

L-għajnuna lill-operatur ekonomiku 
m’għandhiex tinkludi l-provediment ta’ 
avviż legali f’każijiet individwali.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-kumpaniji, b'mod partikulari l-SMEs, li jiksbu assistenza teknika fil-
proċeduri amministrattivi għall-kummerċ transkonfinali. Għalhekk l-operatur ekonomiku 
jista' jitlob għal assistenza prattika mill-Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti fejn l-operatur 
ekonomiku jkun diġà kkummerċjalizza l-prodott b'mod legali.

Emenda 65
Artikolu 8, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Fejn Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti 
jgħin lill-operatur ekonomiku, dan jista' 
jikkomunika ma’ Punt ta’ Kuntatt għall-
Prodotti ta’ l-Istat Membru destinatarju.

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni amministrattiva tissaħħaħ permezz ta’ komunikazzjoni bejn il-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti kkonċernati.
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Emenda 66
Artikolu 8, paragrafu 3 c (ġdid)

3c. Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti 
m'għandhomx jiċċarġjaw miżati għall-
informazzjoni jew l-assistenza kif 
imsemmija f'dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Contrary to the Points of single contact established in Directive 2006/123/EC on services in 
the Internal market, where providers may complete all administrative procedures and 
formalities to provide cross-border services, Product Contact Points established in this 
Regulation are designed to act as "helpdesks" for businesses when trading across borders, 
and for competent authorities when seeking to cooperate with other Member States. 
Therefore, Product Contact Points should be free of charge. However, this does not prevent 
Member States from entrusting the role of Product Contact Points to the Points of single 
contact laid down in the Services Directive or to other existing contact point.

Emenda 67
Artikolu 9

Artikolu 9
Netwerk telematiku 

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi netwerk 
telematiku għall-implimentazzjoni ta’ l-
iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-Punti 
ta’ Kuntatt għall-Prodotti taħt dan ir-
Regolament, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11(2). 

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi netwerk 
telematiku għall-implimentazzjoni ta’ l-
iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-Punti 
ta’ Kuntatt għall-Prodotti u/jew l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
taħt dan ir-Regolament, f’konformità mal-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 11(2).

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni amministrattiva tissaħħaħ billi jitjieb id-djalogu u jkunu ffaċilitati l-kuntatti 
bejn l-amministrazzjonijiet ta’ l-Istati Membri.

Emenda 68
Artikolu 10, titolu (ġdid)

Obbligi ta’ rappurtar

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
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dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 69
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fuq talba tagħha, rapport 
iddettaljat dwar l-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, inkluża informazzjoni 
ddettaljata dwar kull notifika bil-miktub 
jew deċiżjoni mibgħuta skond l-Artikolu 
4(1), (2) jew (3). 

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni, fuq bażi annwali, rapport 
iddettaljat dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, inkluża informazzjoni 
ddettaljata dwar kull notifika bil-miktub 
jew deċiżjoni mibgħuta skond l-Artikolu 4, 
inkluża kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti rigward it-tipi ta’ prodotti 
affettwati. 

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni 3052/95/KE, li se tkun revokata permezz ta’ dan ir-Regolament, stabbiliet li l-
Istati Membri kellhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta huma 
jkunu rrifjutaw rikonoxximent reċiproku. Iżda, dan ma sarx fil-prattika. Sabiex ikun żgurat li 
l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jkun applikat b’mod korrett mill-Istati Membri, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmi ta’ monitoraġġ effettivi u regolari.

Emenda 70
Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Fid-dawl ta’ l-informazzjoni 
pprovduta mill-Istati Membri kif imsemmi 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tanalizza d-deċiżjonijiet u l-miżuri 
meħuda u tagħmel evalwazzjoni tal-
ġustifikazzjoni tagħhom. 
Fejn neċessarju, il-Kummissjoni għandha 
tieħu passi xierqa, inklużi proċeduri 
stipulati fl-Artikolu 226 tat-Trattat, sabiex 
tiżgura li l-Istati Membri kkonċernati 
jkunu konformi ma’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jkun applikat b’mod korrett mill-
Istati Membri, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmi ta’ monitoraġġ effettivi u 
regolari, fejn il-Kummissjoni jkollha rwol kruċjali.
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Emenda 71
Artikolu 10, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
ħames snin mid-data speċifikata fl-
Artikolu 13, tissottometti rapport dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien tliet 
snin mid-data speċifikata fl-Artikolu 13, u 
kull ħames snin minn hemm ’il quddiem, 
tevalwa u tissottometti rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha żżid mar-rapport, 
jekk ikun xieraq, proposti rilevanti bil-
ħsieb li jitjieb il-moviment ħieles tal-
prodotti.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikunu infurmati regolarment sabiex iwettqu monitoraġġ 
ta’ l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku mill-Istati Membri. L-
evalwazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni tista’ sservi wkoll biex tidentifika setturi fejn iktar 
armonizzazzjoni jew miżuri oħra Komunitarji jistgħu jkunu adattati, sabiex jitjieb it-tħaddim 
tas-suq intern.

Emenda 72
Artikolu 10, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
tippubblika u taġġorna regolarment lista 
indikattiva ta’ prodotti li jaqgħu fil-qasam 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Il-Kummissjoni għandha tagħmel din il-
lista aċċessibbli permezz ta’ websajt.

Ġustifikazzjoni

One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-
harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual 
recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. 
This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to 
examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual 
recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to 
provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely 
indicative.

Emenda 73
Artikolu 11, titolu (ġdid)
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Proċedura ta’ kumitat

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 74
Artikolu 12, titolu (ġdid)

Revoka

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 75
Artikolu 13, titolu (ġdid)

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq, għar-raġuni ta’ ċarezza legali, li jkunu indikati titoli għal kull waħda mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 76
Artikolu 13, subparagrafu 1 a (ġdid)

L-Artikoli 7 u 8 għandhom japplikaw 
[mill-ewwel ġurnata tax-xahar wara li 
jkunu għaddew sitt xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni]. Ġustifikazzjoni

ĠustifikazzjoniSabiex iwaqqfu l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, l-Istati Membri se jkollhom 
bżonn iż-żmien. Minħabba li l-Istati Membri huma mħeġġa li jafdaw dan l-irwol f’idejn 

strutturi eżistenti, u b’mod partikolari, f’idejn punti ta’ kuntatt stabbiliti f’konformità ma’ 
strumenti Komunitarji oħra, perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sitt xhur għandu jkun suffiċjenti.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Is-Suq Intern huwa l-bażi tat-tkabbir ekonomiku ta’ l-Ewropa, li huwa mibni fuq l-erba’ 
libertajiet: il-moviment ħieles ta’ persuni, prodotti, servizzi u kapital. Għal suq intern ta’ 
prodotti li jiffunzjona bis-sħiħ, l-eliminazzjoni ta’ ostakoli tekniċi hija fundamentali.

Fil-qasam tal-prodotti din tista’ ssir permezz ta’ l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi ta’ l-Istati 
Membri jew permezz tar-rikonoxximent reċiproku tar-regoli tekniċi ta’ l-Istati Membri. Il-
qasam armonizzat ikopri 75% tas-Suq Intern (madwar €1.5 triljun) għall-prodotti u dak mhux 
armonizzat (li r-rikonoxximent reċiproku għandu japplika għalih) ikopri l-bqija ta’ 25% 
(madwar 500 biljun).

L-ispiża tan-nuqqas ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku kien stmat madwar €150 
biljun.

Il-proposta preżenti għal regolazzjoni għandha l-għan li tneħħi l-ostakoli għall-applikazzjoni 
xierqa tar-rikonoxximent reċiproku.

2. Informazzjoni ta’ sfond dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku

Il-Prinċipju tar-Rikonoxximent Reċiproku ġej mill-każistika ta’ l-ECJ, b’mod partikolari mill-
każ magħruf sew Cassis de Dijon ta’ l-20 ta’ Frar 1979. Il-prinċipju huwa bbażat fuq regola u 
eċċezzjoni:

a) Regola ġenerali: Stat Membru, fil-prinċipju, ma jistax jipprojbixxi jew jirrestrinġi l-bejgħ 
fuq it-territorju tiegħu ta’ prodotti li huma manifatturati u promossi kummerċjalment b’mod 
legali fi Stat Membru ieħor, anki jekk dawk il-prodotti ma jkunux kompletament konformi 
mar-regoli ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni.

b) Eċċezzjoni: fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni, l-Istat Membru jista’ ma jżommx ma’ dan il-
prinċipju u jieħu miżuri li jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-aċċess ta’ prodotti bħal dawn għas-
suq nazzjonali, biss jekk dawk il-miżuri huma (i) neċessarji, (ii) proporzjonati u (iii) 
ġustifikati fuq il-bażi definita fl-Artikolu 30 tat-Trattat KE jew fuq il-bażi ta’ ħtiġijiet iktar 
importanti fl-interess ġenerali. 

Hemm żewġ kategoriji wiesgħa ta’ prodotti li r-rikonoxximent reċiproku japplika għalihom: 

(i) prodotti li għalihom m’hemmx armonizzazzjoni tal-liġijiet fil-livell ta’ l-UE. Din il-
kategorija tinkludi pereżempju roti, slielem, ‘scaffolding’, oġġetti ta’ metall prezzjuż, oġġetti 
għal-kura tat-tfal, tankijiet u kontenituri. 

(ii) prodotti li huma armonizzati parzjalment. Il-funzjonalità, pereżempju, ta’ aspetti klimatiċi 
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u ta’ efficjenza tas-sistemi ta’ allarm m’humiex armonizzati iżda l-aspetti l-oħra kollha huma. 
Din il-kategorija tinkludi wkoll (fost oħrajn) tessuti, xedd tas-saqajn, teknoloġija ta’ l-
informazzjoni, tipi speċifiċi ta’ vetturi bil-mutur, materjal ta’ l-elettriku u ċerti oġġetti ta’ l-
ikel. 

Hemm tliet raġunijiet ewlenin għat-tħaddim dgħajjef tar-rikonoxximent reċiproku:

(i) Stati Membri li ma japplikawx il-prinċipju b’mod tajjeb jew li ma japplikawh xejn.

(ii) Nuqqas ta’ tagħrif min-naħa kemm ta’ l-operaturi ekonomiċi u kemm ta’ l-Istati 
Membri dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

(iii) Inċertezza legali dwar kif il-prinċipju jrid ikun implimentat fil-prattika.

3. Punti ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni

Qasam ta’ applikazzjoni tal-proposta (Artikoli 2 u 3). Ir-regolament japplika għal 
deċiżjonijiet li jkollhom l-effett dirett jew indirett li l-prodott promoss kummerċjalment 
b’mod legali fi Stat Membru ieħor ma jkunx jista’ jibqa’ jew jitqiegħed fis-suq ta’ Stat 
Membru ieħor fil-forma attwali tiegħu. Il-prodotti kkonċernati jaqgħu taħt regoli tekniċi li 
m’humiex suġġetti għal armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju.

Proċedura f’każ li Stat Membru jkollu l-ħsieb li japplika r-regoli tekniċi tiegħu stess (Artikoli 
4, 5 u 6). F’każ li l-awtorità tiddeċiedi li timplimenta r-regola teknika tagħha stess (i.e. meta r-
rikonoxximent reċiproku ma jkunx applikat għal kwalunkwe raġuni), l-awtorità hija meħtieġa 
li tiġġustifika r-raġunijiet għaliex tkun qed tagħmel hekk. L-operatur ekonomiku kkonċernat 
jingħata 20 ġurnata biex jirreaġixxi fuq il-ġustifikazzjoni ta’ l-awtoritajiet qabel l-awtoritajiet 
ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni finali dwar jekk japplikawx jew le r-regoli tekniċi tagħhom 
stess.

Ħidmiet tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti (Artikoli 7 u 8). Il-ħidmiet prinċipali tagħhom 
jinvolvi l-għoti ta’ l-informazzjoni dwar ir-regoli tekniċi lill-intrapriżi u lill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri l-oħra.

Netwerk telematiku (Artikolu 9). Dan l-artikolu jagħti l-possibilità li jiġi stabbilit netwerk 
telematiku, f’konformità mad-Deċiżjoni 2004/387/KE biex titjieb l-applikazzjoni tar-
rikonoxximent reċiproku.

Skema ta’ rappurtar (Artikolu 10) dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-regolament hija 
stipulata f’dan l-artikolu.

4. Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur japprova bis-sħiħ l-għan tal-Kummissjoni li tgħin biex il-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu u biex tagħti ċarezza legali lill-
operaturi ekonomiċi kif ukoll lill-Istati Membri dwar kif il-prinċipju għandu jkun 
implimentat.
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Materja tas-suġġett u ambitu (Kapitolu 1)

Artikolu 1

Ir-Rapporteur iqis li l-Proposta għandha tiddikjara b’mod iktar ċar l-għan prinċipali tagħha, 
jiġifieri li tiżgura l-moviment ħieles ta’ prodotti fil-qasam mhux armonizzat.

Artikolu 2

Paragrafu 1

Sabiex ikun hemm iktar ċarezza legali, prodotti manifatturati industrijalment ġew mibdula 
għal prodotti kollha. Prodotti manifatturati għal użu proprju, pereżempju, għadhom esklużi 
minħabba li dawn il-prodotti m’humiex promossi kummerċjalment fl-ebda Stat Membru fl-
ebda ħin. 

Ir-Rapporteur iqis li projbizzjoni fuq prodott hija ekwivalenti għar-rifjut jew l-irtirar tal-
prodott mis-suq.

Paragrafu 2

Id-definizzjoni ta’ ‘regola teknika’ ttieħdet mid-Direttiva 98/34/KE. Għal ċarezza aħjar ir-
Rapporteur jgħaqqad l-ittestjar u ċ-ċertifikati bħala subparagrafu separat. Whereas the 
existence of conformity assessment procedures (or prior authorisation procedures in line with 
ECJ rulings) do not constitute a technical rule, all testing and test methods and certificates are 
technical rules and thus within the scope of this regulation. Huwa essenzjali li jiġi evitat 
ittestjar addizzjonali mhux ġustifikat ta’ prodotti fl-Istat Membru tad-destinazzjoni permezz 
ta’ dan ir-regolament.

Artikolu 3

Fl-esklużjonijiet mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament ir-Rapporteur iqis l-
Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 bħala mhux neċessarju minħabba li r-
Regolament (KE) Nru 178/2002 diġà jiżgura li l-ikel u l-għalf perikolużi jistgħu jiġu rtirati 
mis-suq. Iżda, l-esklużjoni ta’ l-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tgħin lill-
Istati Membri biex jirtiraw mis-suq dawk il-prodotti li ma jkunux konformi mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom stess mingħajr il-bżonn li japplikaw il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku.

Proċedura għall-applikazzjoni ta’ regola teknika ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni. 
(Kapitolu 2)

Artikolu 3a (ġdid)

Ir-Rapporteur iqis li l-Artikolu 4 ta’ dan ir-regolament jiddeskrivi l-quċċata ta’ l-attivitajiet 
regolari ta’ sorveljanza tas-suq. Normalment qabel dak il-punt tal-quċċata l-operatur 
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ekonomiku u l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru jidħlu fi djalogu dwar is-sorveljanza 
tas-suq. Ir-Rapporteur iqis li huwa neċessarju li jkun iċċarat li matul dan id-djalogu l-operatur 
ekonomiku jeħtieġ li jipprovdi informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet skond liema l-prodott 
ikun ġie promoss kummerċjalment fi Stat Membru ieħor.

Artikolu 4 

Sabiex tingħata ċertezza iktar qawwija lill-operatur ekonomiku fl-ippjanar ta’ l-
attivitajiettiegħu, ir-Rapporteur introduċa skadenza ta’ 20 ġurnata li jibdew mit-tmiem ta' l-
iskadenza għall-wasla tal-kummenti mill-operatur ekonomiku.. B’hekk l-operatur ekonomiku 
jkollu mill-inqas 20 ġurnata biex jirreaġixxi għan-notifika. Wara dawn, l-Istat Membru jkun 
baqagħlu perjodu ta’ 20 ġurnata tax-xogħol biex jiġi bid-deċiżjoni finali tiegħu filwaqt li jqis 
il-kummenti ta’ l-operatur ekonomiku. Tkun xi tkun id-deċiżjoni finali ta’ l-Istat Membru, l-
operatur ekonomiku jista’ jippjana l-attivitajiet tiegħu b’iktar ċertezza rigward il-ħin ta’ din 
id-deċiżjoni.

Jekk ma tittieħed l-ebda deċiżjoni mill-Istat Membru, il-prodott jitqies li jkun qiegħed 
legalment fis-suq ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 4a (ġdid)

Bħala regola normali, il-prodott li jkun qed jiġi osservat skond il-proċeduri ta’ dan ir-
regolament jibqa’ fis-suq ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni matul il-proċeduri kollha 
sakemm issir id-deċiżjoni finali mill-Istat Membru. Dan l-artikolu l-ġdid jiddikjara li l-Istat 
Membru jista’ jirtira b’mod temporanju mis-suq prodott perikoluż jew prodott suġġett għal 
projbizzjoni totali fuq il-bażi ta’ moralità jew sigurtà pubblika. L-irtirar, iżda, irid jitqies bħala 
miżura temporanja. L-Istat Membru xorta għandu bżonn juri evidenza xjentifika u jqis il-
kummenti ta’ l-operatur ekonomiku meta jkun qed jagħmel id-deċiżjoni finali. B’hekk id-
deċiżjoni finali tista’ tkun bil-maqlub tal-miżura temporanja ta’ l-irtirar mis-suq.

Artikolu 5

F’dan l-artikolu r-Rapporteur ipprova jikkjarifika lil min għandha tintbagħat in-notifika u d-
deċiżjoni magħmula mill-Istat Membru.

Artikolu 6

Biex tingħata iktar koerenza lill-Kapitolu 2, ir-Rapporteur jinkludi t-test ta’ l-Artikolu 6 fil-
Paragrafu 2 ta’ l-Artikolu 4.

Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti (Kapitolu 3)

Artikoli 7 u 8

Ir-Rapporteur jemenda dawn iż-żewġ artikoli biex jikkjarifika li l-punti ta’ kuntatt għall-
prodotti għandhom:
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- jipprovdu l-ewwel u qabel kollox informazzjoni dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku u d-drittijiet sussegwenti ta’ l-operaturi ekonomiċi u ta’ l-Istati Membri.

- iservu bħala ‘helpdesks’ li jipprovdu għajnuna prattika (iżda bl-ebda mod legali) dwar 
l-implimentazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. 

- jipprovdu informazzjoni kemm lill-operaturi ekonomiċi kif ukoll lill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri.

- jikkomunikaw ma’ xulxin bejn il-pajjiżi biex jiffurmaw netwerk effiċjenti ta’ 
informazzjoni.

Dispożizzjonijiet Finali (Kapitolu 4)

Artikolu 10

Ir-Rapporteur jemmen li t-terminu “fuq talba tagħha” joħloq inċertezza legali għall-Istati 
Membri, li ma jistgħux ikunu jafu meta eżatt se jkollhom bżonn jissodisfaw l-obbligi tagħhom 
ta’ rappurtar. Għalhekk, ir-Rapporteur qed jintroduċi obbligu ta’ rappurtar kull sena lill-Istati 
Membri. Dan jiżgura iktar li l-Kummissjoni tkun infurmata regolarment dwar l-applikazzjoni 
ta’ dan ir-regolament fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tanalizza wkoll dawn ir-
rapporti u taġixxi meta jkun hemm ksur.

Sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u biex tingħata iktar 
direzzjoni lill-operaturi ekonomiċi dwar l-oqsma fejn japplika l-prinċipju, ir-Rapporteur iqis 
bħala neċessarju li l-Kummissjoni tippubblika lista indikattiva ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament. Il-lista bl-ebda mod ma tipprova tkun 
eżawrjenti u sservi biss bħala indikazzjoni permezz ta’ eżempji.

Artikolu 13

Ir-Rapporteur iqis li l-Istati Membri hemm bżonn li jingħataw żmien ta’ sitt xhur biex 
jistabbilixxu l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti mad-dħul fis-seħħ tar-regolament. 

Ir-regolament hu nnifsu, iżda, għandu jidħol fis-seħħ fi żmien 20 ġurnata mill-pubblikazzjoni 
tiegħu.Dan jagħti lill-operatur ekonomiku l-possibilità li juża r-rikonoxximent reċiproku 
b’mod iktar effiċjenti mill-bidu anki jekk mingħajr l-għajnuna tal-Punti ta’ Kuntatt għall-
Prodotti fl-ewwel sitt xhur.
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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 li jistabbilixxi l-
proċeduri dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti mqiegħda fis-
suq legalment fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE
(COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jan Březina

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-moviment ħieles ta’ merkanzija huwa wieħed mill-erba’ libertajiet bażiċi li fuqhom hija 
msejsa l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni irnexxielha tikseb din il-libertà billi, b’mod partikolari, 
abolixxiet id-dazji u permezz ta’ miżuri oħra bħal m'huma l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti 
tekniċi għal ċerti kategoriji ta’ prodotti. Madanakollu, għad hemm numru ta’ prodotti li l-
parametri tekniċi tagħhom ma ġewx armonizzati fuq il-livell ta’ l-UE. Dan ippermetta lill-
Istati Membri jimponu rekwiżiti fuq prodotti bħal dawn fil-leġiżlazzjoni tagħhom stess. 
Madanakollu, din il-prattika ħolqot ostakoli amministrattivi sinjifikanti u li jqumu ħafna flus 
għall-kummerċjanti li kellhom jgħaddu minn proċeduri amministrattivi addizzjonali u 
jadattaw il-prodotti tagħhom fil-qasam li mhux armonizzat sabiex jesportawhom lejn Stati 
Membri oħra. F’numru ta’ każijiet, dan wassal lill-kummerċjanti jiddeċiedu li ma jesportawx 
il-prodotti tagħhom lejn ċerti pajjiżi.

Fl-1979, kienet instabet soluzzjoni mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, li, fil-ġudizzju tagħha 
tal-każ “Cassis de Dijon”, stabbiliet “prinċipju ta’ għarfien reċiproku” fuq il-bażi tat-Trattat 
KE. Skond dan il-prinċipju, merkanzija li hija prodotta jew imqiegħda fis-suq f’wieħed mill-
Istati Membri jista’ jkollha aċċess għas-suq ta’ Stat Membru ieħor anke jekk ma tissodisfax 
għal kollox ir-rekwiżiti nazzjonali relevanti. Wieħed jista' jifhem dan l-approċċ għax wieħed 
jista’ jassumi li l-interess pubbliku, pereżempju l-ħarsien tas-saħħa jew ta’ l-ambjent, huwa 
ssalvagwardjat b’mod simili fl-Istat Membri differenti. Stat Membru jista’ jillimita l-aċċess 
għas-suq tiegħu biss meta jkun jista' juri li l-interess pubbliku huwa mhedded.
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Biex ikun iċċarat il-punt, għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-prinċipju ta' l-għarfien 
reċiproku ma japplikax għal prodotti li m'humiex ta' kwalità li huma immedjatament 
perikolużi jew ta' ħsara għall-konsumaturi. F’konformità mad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-
sikurezza ġenerali tal-prodotti, prodotti bħal dawn jistgħu jiġu rtirati mis-suq immedjatament 
u informazzjoni dwar kemm ikun hemm minnhom tiġi kkomunikata mill-awtoritajiet 
nazzjonali lil Stati Membri oħra permezz tas-Sistema Komunitarja ta’ Tagħrif Veloċi 
(RAPEX).

Madanakollu, skond l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u l-Kummissjoni, anke 
wara 25 sena ta’ applikazzjoni tal-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku fl-UE, il-qagħda m’hijiex 
waħda sodisfaċenti. Hija prattika komuni li l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri jitolbu li 
l-kummerċjanti jadattaw il-prodotti tagħhom għal regoli lokali u jgħaddu minn proċessi li 
jqumu ħafna u li jaħlu ħafna ħin, bħal fejn il-prodotti jiġu suġġetti għal kontrolli lokali, 
għalkemm fil-maġġoranza tal-każi dan imur kontra l-liġi Ewropea.

Huwa għalhekk li l-Kummissjoni resqet b’abbozz ta’ regolament maħsub biex iżid iċ-ċertezza 
legali għall-kummerċjanti - u għall-awtoritajiet nazzjonali nfushom - billi jistipola regoli ċari 
dwar l-għarfien reċiproku. L-abbozz ta’ regolament fih diversi aspetti essenzjali:

- proċedura obbligatorja għall-awtoritajiet nazzjonali fil-każ li jiddeċiedu li ma japplikawx il-
prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku iżda minflok jiddeċiedu li jirrestrinġu l-moviment ta’ prodott 
minn Stat Membru ieħor għas-suq tagħhom;

- żmien biżżejjed għall-osservazzjonijiet lill-kumerċjanti biex tittieħed azzjoni dwarhom qabel 
ma tinħareġ deċiżjoni finali bil-miktub mill-awtorità nazzjonali;

- rigward l-informazzjoni mressqa mill-kummerċjant, l-awtorità nazzjonali għandha 
tiġġustifika d-deċiżjoni finali bil-miktub;

- l-awtorità nazzjonali għandha fuq spallejha wkoll l-obbligu li tagħti provi rigward ir-raġuni 
li għaliha jidhrilha li huwa meħtieġ li jiġi ristrett l-aċċess ta' prodott minn Stat Membru ieħor 
għas-suq tiegħu u il-għala għandha tiġi applikata regola nazzjonali speċjali;

- il-kummerċjant jista’ wkoll jappella kontra deċiżjoni bħal din fil-qorti;

- parti importanti mill-proposta hija l-ħolqien ta’ punti ta’ kuntatt u informazzjoni fl-Istati 
Membri individwali ta’ l-UE li minnhom kemm l-awtoritajiet nazzjonali u kemm il-
kummerċjanti jistgħu jitolbu informazzjoni fuq prodotti speċifiċi. Dawn il-punti ta’ kuntatt u 
informazzjoni se jkunu marbuta bejniethom f’netwerk ‘telematiku’.

Rigward l-applikazzjoni tal-principju ta’ l-għarfien reċiproku fil-qasam tal-prodotti mhux 
armonizzat u t-test tal-proposta, ir-rapporteur għall-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għax hija ta’ sinjifikat 
kbir għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku u għall-moviment ħieles tal-
merkanzija. Dan għaliex, s’issa, il-prattika ma kenitx waħda uniformi. Għalkemm il-prinċipju 
nnifsu huwa mħaddan fl-Artikoli 28 u 30 tat-Trattat KE, diversi kumpaniji jiġu ffaċċjati bi 
problemi meta jfittxu l-aċċes għal suq ieħor ġo l-UE, spiss minħabba l-injoranza dwar l-
eżistenza u l-ambitu tal-prinċipju. Il-proposta nnifisha titrasferixxi ġustament l-obbligu li 
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jingħataw il-provi fuq spallejn l-Istati Membri, li jridu juru li prodott jissodisfa wieħed mill-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 30 tat-Trattat jew f’ġudizzji oħra tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
u li, għalhekk, il-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku m’għandux għalfejn jiġi applikat.

Rigward il-prattika użata bħalissa u l-pożizzjonijiet differenti ta’ l-awtoritajiet nazzjonali u l-
kummerċjanti li jesportaw il-prodotti tagħhom lejn is-swieq ta’ Stati Membri oħra, ir-
rapporteur huwa tal-fehma li l-proposta se ssib bilanċ ġust bejn il-kummerċjanti u l-korpi ta’ 
l-Istat li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-aċċess għas-suq.

Ir-rapporteur jipproponi l-bidliet li ġejjin b’mod partikolari:

- hija ħaġa vitali li għandu jkun hemm aċċess għal regoli tekniċi nazzjonali relevanti li 
fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni ta’ l-awtorità nazzjonali, b’mod partikolari għall-intrapriżi 
ż-żgħar u dawk ta’ daqs medju (SMEs). Għalhekk qed issir żjieda ma’ l-Artikolu 4(1) biex 
jinkludi li l-awtoritajiet nazzjonali jkunu marbuta bl-impenn li jehimżu mad-deċiżjoni 
tagħhom kopja ta’ l-istandards tekniċi xierqa jew għall-anqas l-informazzjoni dwar fejn 
jistgħu jiġu kkonsultati l-istandards tekniċi relevanti.

- peress li l-koperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt fuq il-livell nazzjonali u dak Ewropew hija 
ta’ importanza vitali u tiżgura skambju aħjar ta’ informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u l-implimentazzjoni speċifika tan-normi nazzjonali, qed jiġi propost li l-Artikolu 9 jiġi 
mibdul f’dan is-sens.

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:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, parti introduttorja 

1. Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet li jittieħdu dwar kull prodott li 
jiġi manifatturat industrijalment jew 
prodott agrikolu, inklużi prodotti tal-ħut, 
imqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru 
ieħor, imsejsa fuq regola teknika, fejn l-
effett dirett jew indirett ta’ dik id-deċiżjoni 

1. Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet li jittieħdu dwar kull 
merkanzija imqiegħda fis-suq legalment fi 
Stat Membru ieħor, imsejsa fuq regola 
teknika, fejn l-effett dirett jew indirett ta’ dik 
id-deċiżjoni jkun xi wieħed minn dawn li 
ġejjin:

1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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jkun xi wieħed minn dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mat-terminoloġiji użati fit-Trattat u fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Emenda 2
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, punt (b)

(b) iċ-ċaħda tal-permess biex il-prodott jew 
it-tip ta’ prodott jitqiegħed fis-suq;

(b) iċ-ċaħda tal-permess biex il-merkanzija 
jew it-tip ta’ merkanzija titqiegħed fis-suq 
jew tiġi użata;

Ġustifikazzjoni

Xi regoli tekniċi nazzjonali jaqtgħu linja bejn iż-żewġ kunċetti li ġejjin: “it-tqegħid ta’ prodott 
fis-suq” u “l-użu ta’ prodott”. Hekk, hemm tipi ta’ prodotti li jistgħu jitqiegħdu fis-suq iżda li 
ma jistgħux jintużaw f’ċerti kundizzjonijiet. Il-kliem użat hawnhekk ikun jippermetti li jiġu 
koperti skala sħiħa ta’ sitwazzjonijiet possibbli.

Emenda 3
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, punt (c)

(c) il-ħtieġa li l-prodott jew tip ta’ prodott 
jiġi mmodifikat qabel dan ikun jista’ 
jitqiegħed jew jinżamm fis-suq;

(c) il-ħtieġa li l-merkanzija jew tip ta’ 
merkanzija tiġi mmodifikata jew 
iċċertifikata qabel ma din tkun tista’ 
titqiegħed jew tinżamm fis-suq;

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem tar-Regolament kif inhi bħalissa tipprojbixxi lill-Istati Membri milli jitolbu 
li l-kummerċjanti jadattaw il-prodotti tagħhom għar-rekwiżiti tekniċi tal-pajjiż li jkun qed 
jimporta. Madanakollu, il-kummerċjanti spiss huma mitluba li jkollhom il-prodotti tagħhom 
spezzjonati fil-pajjiż li jkun qed jimporta minkejja l-fatt li l-prodotti tagħhom ikunu ġew 
spezzjonati fil-pajjiż li fih ikunu ġew prodotti u jkun fihom iċ-ċertifikati xierqa. Dan imur 
kontra l-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku u jirrappreżenta aktar spejjeż bla bżonn għall-
kummerċjanti. Li jintalbu li jsiru spezzjonijiet mhux iġġustifikati, għalhekk, huwa ta’ ħsara 
daqs meta jintalab li l-prodotti jiġu adattati.

Emenda 4
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet tal-punt (c) ta’ l-ewwel Għall-finijiet tal-punt (c) ta’ l-ewwel 



PE390.733v02-00 54/75 RR\698301MT.doc

MT

subparagrafu, modifika tal-prodott jew tip 
ta’ prodott tfisser kull modifika ta’ waħda 
jew aktar mill-karatteristiċi ta’ prodott 
partikulari jew ta’ tip partikulari ta’ prodott 
kif elenkat fi speċifikazzjoni teknika skond 
it-tifsir ta’ l-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

subparagrafu, modifika tal-merkanzija jew 
tip ta’ merkanzija tfisser kull modifika ta’ 
waħda jew aktar mill-karatteristiċi ta’ 
merkanzija partikulari jew ta’ tip partikulari 
ta’ merkanzija kif elenkat fil-paragrafu 
2(a).

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda reġuni l-għala għandha ssir referenza għad-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, peress li d-dispożizzjonijiet relevanti ta' dik id-Direttiva 
(id-definizzjoni ta' l-ispeċifikazzjoni teknika) huma stabbiliti fl-Artikolu 2(2)(a). Għalhekk, 
huwa iktar sempliċi u ċar mil-lat leġiżlattiv li r-referenza għad-Direttiva 98/34/KE tiġi 
mibdula ma' referenza għall-Artikolu 2(2)(a) ta' l-abbozz ta' regolament.

Emenda 5
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu -1 (ġdid)

-1. Hija r-responsabilità ta’ l-awtorità 
nazzjonali li turi f’kull każ li l-applikazzjoni 
tar-regoli tekniċi nazzjonali għal 
merkanzija speċifika li hija kkummerċjata 
b’mod legali fi Stat Membru ieħor hija 
ġġustifikata għar-raġunijiet ta’ l-Artikolu 
30 tat-Trattat KE jew billi ssir referenza 
għal rekwiżit superjuri fl-interess tal-
pubbliku.

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jingħataw il-provi għandu jkun imsemmi b’mod ċar mhux biss fil-premessi 
(Premessa 14 tal-proposta) imma fit-test tal-proposta nnifisha.

Emenda 6
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Fejn awtorità nazzjonali jkollha l-
intenzjoni li tadotta xi deċiżjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 2(1), din għandha tibgħat notifika 
bil-miktub ta’ l-intenzjoni tagħha lill-
operatur ekonomiku identifikat skond l-
Artikolu 5, fejn tispeċifika r-regola teknika li 
fuqha se tiġi bbażata d-deċiżjoni u tagħti 
biżżejjed evidenza teknika u xjentifika biex 

1. Fejn awtorità nazzjonali jkollha l-
intenzjoni li tadotta xi deċiżjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 2(1), din għandha tibgħat notifika 
bil-miktub ta’ l-intenzjoni tagħha lill-
operatur ekonomiku identifikat skond l-
Artikolu 5, kif ukoll lill-Kummissjoni u lill-
Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti f’dak l-Istat 
Membru, fejn tispeċifika r-regola teknika li 
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tiġġustifika li d-deċiżjoni kkontemplata hi 
għal waħda mir-raġunijiet fl-interess 
pubbliku elenkati fl-Artikolu 30 tat-Trattat 
jew billi tirreferi għal xi rekwiżit ieħor aqwa 
fl-interess pubbliku, u li hija xierqa biex 
tiżgura li jintlaħaq l-għan segwit u li ma 
teċċedix dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dak l-għan.

fuqha se tiġi bbażata d-deċiżjoni u tagħti 
biżżejjed evidenza teknika u xjentifika biex 
tiġġustifika li d-deċiżjoni kkontemplata hi 
għal waħda mir-raġunijiet fl-interess 
pubbliku elenkati fl-Artikolu 30 tat-Trattat 
jew billi tirreferi għal xi rekwiżit ieħor aqwa 
fl-interess pubbliku, u li hija xierqa biex 
tiżgura li jintlaħaq l-għan segwit u li ma 
teċċedix dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dak l-għan.

Ġustifikazzjoni

L-objettiv huwa li jkun evitat aktar li l-awtoritajiet nazzjonali jadottaw deċiżjonijiet mhux 
iġġustifikati billi jkun impost fuqhom l-obbligu li jinfurmaw lill-Kummissjoni u l-Punt ta' 
Kuntatt għall-Prodotti previst fl-Artikolu 8 bl-intenzjoni tagħhom li jadottaw deċiżjoni 
prevista fl-Artikolu 2.

Emenda 7
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fejn deċiżjoni ta’ awtorità nazzjonali hija 
bbażata fuq regola teknika nazzjonali, it-
test ta’ dik ir-regola għandu jiġi mehmuż 
ma' l-avviż, jew l-avviż għandu jgħid fejn 
tista’ tiġi kkonsultata dik ir-regola.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għar-regoli tekniċi nazzjonali relevanti għandu jsir aktar faċli għall-operaturi 
ekonomiċi, b’mod partikolari għall-SMEs.

Emenda 8
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu, 
wara li jirċievi tali notifika, jingħata ta’ l-
anqas għoxrin jum tax-xogħol żmien biex 
jissottometti l-kummenti.

L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu, 
wara li jirċievi tali notifika, jingħata xahar 
żmien biex jissottometti l-kummenti.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-proposta tistipola bħala minimu 20 jum bħala ż-żmien ta’ skadenza (“ta’ l-anqas 
għoxrin jum tax-xogħol”), it-tul tal-perjodu jista’ jkun differenti fl-Istati Membri individwali. 
L-istipular ta’ żmien ta’ skadenza wieħed li jkun japplika fl-UE kollha jkun jagħti kontribut 
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sinjifikanti lejn it-tisħiħ taċ-ċertezza legali għall-kummerċjanti. F’dak li jirrigwarda l-kalkolu 
taż-żmien ta’ skadenza, ikun jidher aktar sempliċi jekk dan jiġi mibdul għal xahar.

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Fejn, wara l-għoti tan-notifika bil-miktub 
skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-
awtorità nazzjonali tiddeċiedi li ma tadottax 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(1), hi 
għandha tinforma b’dan lill-operatur 
ekonomiku kkonċernat.

3. Fejn, wara l-għoti tan-notifika bil-miktub 
skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-
awtorità nazzjonali tiddeċiedi li ma tadottax 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(1), hi 
għandha tinforma b’dan lill-operatur 
ekonomiku kkonċernat mingħajr dewmien.

Ġustifikazzjoni

Meta kummerċjant jingħata avviż bil-miktub dwar l-intenzjoni li tinħareġ deċiżjoni li tkun 
tirrestrinġi l-moviment ħieles ta’ prodott, il-kummerċjant isib ruħu fi stat ta’ ċertu ammont ta’ 
inċertezza. Għalhekk huwa mixtieq li dan il-perjodu ta’ inċertezza għandu jinżamm qasir 
kemm jista’ jkun li ma jmurx jagħti l-każ li l-awtorità nazzjonali fl-aħħar tiddeċiedi li ma 
tirrestrinġix il-moviment ta’ prodott. Soluzzjoni waħda tkun dik fejn jiġu miżjuda l-kelmiet 
“mingħajr dewmien” ma’ l-aħħar sentenza ta’ l-Artikolu 4(3). Għalhekk, l-awtoritajiet 
ikollhom jinfurmaw lin-negozju immedjatament jekk ma jkunux se jiġu imposti miżuri 
restrittivi, u dan ikun jevita dewmien li jista’ jkun hemm min-naħa ta' l-awtoritajiet.

Emenda 10
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a)

(a) ir-regoli tekniċi applikabbli fit-territorju 
nazzjonali għal tip speċifiku ta’ prodott;

(a) ir-regoli tekniċi applikabbli fit-territorju 
nazzjonali għal tip speċifiku ta’ merkanzija 
u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku;

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta’ kuntatt għandhom jipprovdu informazzjoni mhux biss dwar regoli tekniċi 
nazzjonali imma b’mod partikolari fuq kif jiġi applikat il-prinċipju ta’ l-għarfien reċiproku. 
L-estensjoni ta’ l-obbligu li tiġi pprovduta l-informazzjoni ma teħtieġx xi żjieda fundamentali 
fl-ambitu tad-dmirijiet tal-punti ta’ kuntatt, u l-informazzjoni fuq il-prinċipju ta’ l-għarfien 
reċiproku hija għodda utli għall-kummerċjanti li jkunu qed joperaw fis-suq intern. Livell 
miżjud ta’ informazzjoni jista’ jsaħħaħ il-kunfidenza tal-kummerċjanti fil-possibilità tal-
prinċipju ta' l-għarfien reċiproku, li jista' jwassal għal tkabbir fil-livell tal-kummerċ ta' 
merkanzija bħal din fis-suq intern ta' l-UE.
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Emenda 11
Artikolu 9, paragrafu -1 (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn kemm hemm Punti ta’ Kuntatt tal-
Prodotti kollha fl-Istati Membri kollha.

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni nazzjonali u transkonfinali tal-Punti ta' Kuntatt tal-Prodotti hija meħtieġa 
biex ikun żgurat fluss aħjar ta' informazzjoni dwar regoli tekniċi nazzjonali restrittivi u l-
applikazzjoni prattika tagħhom. Il-koperazzjoni fil-livell Ewropew għandha tkun organizzata 
mill-Kummissjoni Ewropea, iżda l-Istati Membri għandu jkollhom il-volontà u jikkoperaw 
b'mod attiv ukoll.

Emenda 12
Artikolu 9

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi netwerk 
telematiku għall-implimentazzjoni ta’ l-
iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti taħt dan ir-
Regolament, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11(2). 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
netwerk telematiku għall-implimentazzjoni 
ta’ l-iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti taħt dan ir-
Regolament, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11(2).

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' għodda ta' telekomunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Punti ta' Kuntatt għall-
Prodoti huwa ta' importanza ewlenija biex jiżgura l-iffunzjonar mingħajr xkiel tas-suq, 
għalhekk il-ħolqien u l-użu tagħha għandhom ikunu obbligatorji. Konsistenti ma' l-Emenda 2.

Emenda 13
Artikolu 10, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien ħames 
snin mid-data speċifikata fl-Artikolu 13, 
tissottometti rapport dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2. 2. Il-Kummissjoni għandha, sentejn wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 13, 
tissottometti rapport dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ sentejn jidher li hu żmien aktar raġonevoli biex il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jiġu pprovduti r-rapport dwar l-implimentazzjoni. L-istess perjodu ta’ żmien ġie użat 
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fil-każ tad-Direttiva 98/34/KE.

Emenda 14
Artikolu 13

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ fl-
għoxrin jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ tliet 
xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien ta’ skadenza ta’ 20 jum biex jidħol fis-seħħ ir-Regolament huwa qasir b’mod 
sproporzjonat. Huwa meħtieġ ċertu ammont ta’ żmien, b’mod partikolari, biex jitwaqqfu l-
punti ta’ kuntatt, biex l-informazzjoni tiġi pprovduta lill-impjegati kollha ta’ l-
amministrazzjoni Statali li, fil-prattika, se jimplimentaw ir-Regolament, u, jekk ikun meħtieġ, 
biex jiġu adottati miżuri leġiżlattivi vitali relatati ma’ l-elementi l-ġodda li qed jiddaħħlu mir-
Regolament. Għal dawn ir-raġunijiet, ikun jidher f’loku li ż-żmien ta’ skadenza jiġi mtawwal 
għal tliet xhur.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

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

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
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proċeduri relatati ma' l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti li jiġu 
kummerċjalizzati b'mod legali fi Stat Membru ieħor u li jirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE
(COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jacques Toubon 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skond l-Artikoli 28 u 30 tat-Trattat, l-Istati Membri destinatarji ma jistgħux jipprojbixxu l-
bejgħ fit-territorju tagħhom ta' prodotti li huma kummerċjalizzati b'mod legali fi Stat Membru 
ieħor u li mhumiex soġġetti għal armonizzazzjoni Komunitarja, sakemm ir-restrizzjonijiet 
tekniċi ffissati mill-Istat Membru destinatarju ma jkunux ġustifikati bir-raġunijiet imsemmija 
fl-Artikolu 30 tat-Trattat KE jew fuq il-bażi ta' ħtiġiet prijoritarji ta' importanza pubblika 
ġenerali rikonoxxuti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, u li dawn ikunu proporzjonati. 
Dan huwa l-prinċipju ta' ''rikonoxximent reċiproku''.  

L-implimentazzjoni ta' dan il-prinċipju hija ostakolata minn bosta problemi: i) l-intrapriżi u l-
awtoritajiet nazzjonali ma ġewx sensibilizzati biżżejjed dwar l-eżistenza tal-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku; ii) il-kamp ta' applikazzjoni tal-prinċipju u l-piż tal-prova 
jikkawżaw inċertezza legali għaliex mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat għal liema 
kategoriji ta' prodotti japplika r-rikonoxximent reċiproku; iii) l-intrapriżi jirriskjaw li l-
prodotti tagħhom ma jkollhomx aċċess għas-suq ta' l-Istat Membru destinatarju; iv) ma 
hemmx djalogu regolari bejn l-awtoritajiet kompetenti fid-diversi Stati Membri. Jeħtieġ 
għalhekk li jiġu stabbiliti l-proċeduri permezz ta' liema jiġi evitat li regoli tekniċi nazzjonali 
joħolqu ostakoli illegali għall-moviment liberu ta' l-oġġetti bejn l-Istati Membri.
Ir-rapporteur għamel xi modifiki fil-proposta għal Regolament sabiex il-portata tiegħu tkun 
iktar evidenti, biex jittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni min-naħa ta' l-operaturi ekonomiċi u 
biex jiġi faċilitat il-kompitu ta' kontroll tal-Kummissjoni Ewropea. L-emendi għandhom ukoll 
l-għan li jagħmlu b'mod li l-eżekuttiv Komunitarju jkun iktar responsabbli: bħala gwardjan 
tat-Trattati, il-Kummissjoni għandha d-dmir li teżerċita d-dmir tal-kontroll b'mod iktar attiv.

EMENDI

Il-kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bhala kumitat responsabbli, biex jinkorpora fir-rapport tiegħu dawn l-emendi:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.



RR\698301MT.doc 61/75 PE390.733v02-00

MT

Emenda 1
Visa 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l- 
Artikoli 37 u 95 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 95 tiegħu,

Emenda 2
Premessa 1

(1) Is-suq intern jikkomprendi żona 
mingħajr fruntieri interni fejn il-moviment 
liberu ta’ l-oġġetti huwa żgurat taħt it-
Trattat, li jipprojbixxi miżuri li għandhom 
effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq l-importazzjoni. Dik il-
projbizzjoni tkopri kull miżura nazzjonali li 
tista’ tfixkel, direttament jew indirettament, 
attwalment jew potenzjalment, il-kummerċ 
intra-Komunitarju ta’ l-oġġetti.

(1) Is-suq intern jikkomprendi żona 
mingħajr fruntieri interni fejn il-moviment 
liberu ta’ l-oġġetti huwa żgurat taħt it-
Trattat, li jipprojbixxi miżuri li għandhom 
effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq l-importazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Din il-frażi ġiet sostitwita mill-Premessi 1a u 1b, li jippreċiżaw il-projbizzjoni ta' kwalunkwe 
miżura nazzjonali li tista' tfixkel, direttament jew indirettament, attwalment jew 
potenzjalment, il-kummerċ intra-Komunitarju ta' l-oġġetti.

Emenda 3
Premessa 1 a (ġdida)

 (1a) Kwalunkwe regolamentazzjoni 
kummerċjali ta' l-Istati Membri li tista' 
tkun ta' xkiel, direttament jew 
indirettament, attwalment jew 
potenzjalment, għall-kummerċ intra-
Komunitarju, għandha titqies bħala miżura 
b'effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet 
kwantitattivi għall-importazzjoni u, 
għalhekk, hija pprojbita permezz ta' l-
Artikolu 28 tat-Trattat. Għalhekk regoli 
applikabbli mingħajr distinzjoni għall-
prodotti nazzjonali u importati li l-
applikazzjoni tagħhom tista' tnaqqas il-
kwantità ta' bejgħ ukoll jikkostitwixxu, fil-
prinċipju, miżuri b'effett ekwivalenti 
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pprojbiti permezz ta' l-Artikolu 28 tat-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura prevista fil-proposta għal Regolament tikkostitwixxi eċċezzjoni għall-prinċipju 
ta' rikonoxximent reċiproku. L-objettiv tal-Premessi 1a u 1b huwa li tiġi ppreċiżata l-
projbizzjoni ta' kwalunkwe miżura nazzjonali li tista' tkun ta' xkiel, direttament jew 
indirettament, attwalment jew potenzjalment, għall-kummerċ intra-Komunitarju. Huma 
jikkostitwixxu avviż ibbażat fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja1 u jindirizzaw lill-
Istati Membri.

Emenda 4
Premessa 1 b (ġdida)

 (1b) Skond il-Qorti tal-Ġustizzja, sistema li 
tirrikjedi li tinżamm l-esiġenza, anke biss 
formali, tal-permessi għall-importazzjoni 
jew ta' kwalunkwe proċedura simili oħra, 
fil-prinċipju, tmur kontra l-Artikolu 30 tat-
Trattat. Fil-fatt, il-fatt li jiġu imposti 
formalitajiet ta' importazzjoni li joħolqu 
skema ta' awtorizzazzjoni preventiva jista' 
jkun ta' xkiel għall-kummerċ intra-
Komunitarju u jostakola l-aċċess għas-suq 
ta' prodotti magħmulin u kummerċjalizzati 
b'mod legali fi Stati Membri oħra.  L-
ostakolu huwa saħansitra iktar gravi jekk l-
iskema timponi spejjeż ulterjuri għall-
prodotti kkonċernati. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, ma tkunx biss kwistjoni ta' 
limitazzjoni jew ta' sempliċi projbizzjoni ta' 
ċerti mezzi ta' bejgħ. Il-fatt li tiġi imposta 
awtorizzazzjoni preventiva għandu 
mbagħad jitqies bħala ostakolu għall-
kummerċ bejn Stati Membri, li jaqa' taħt il-
kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 28 tat-
Trattat. 

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tal-Premessi 1a u 1b huwa li tiġi ppreċiżata l-projbizzjoni ta' kwalunkwe miżura 
nazzjonali li tista' tkun ta' xkiel, direttament jew indirettament, attwalment jew potenzjalment, 

1 Ara, b'mod partikulari, is-sentenzi tal-11 ta' Lulju 1974, Dassonville, 8/74, Ġabra p. 837, punt 5, tad-19 ta' 
Ġunju 2003, Kummissjoni/Italja, C-420/01, Ġabra p. I-6445, punt 25, tas-26 ta' Mejju 2003, Burmanjer e.a., C-
20/03, Ġabra. p. I-4133, punt 23, u ta' l-20 ta' Frar 1979, Rewe-Zentral ''Cassis de Dijon'', 120/78, Ġabra 649.
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għall-kummerċ intra-Komunitarju. Huma jikkostitwixxu avviż ibbażat fuq il-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja1 u jindirizzaw lill-Istati Membri.

Emenda 5
Premessa 2

(2) L-ostakoli għall-moviment liberu ta’ l-
oġġetti bejn l-Istati Membri jistgħu jinħolqu 
illegalment mill-awtoritajiet nazzjonali, fl-
assenza ta’ armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni, bħala konsegwenza ta’ l-
applikazzjoni, fuq oġġetti li jkunu ġejjin 
mill-Istati Membri l-oħra fejn ikunu 
tqiegħdu fis-suq legalment, ta’ regoli tekniċi 
li jistabbilixxu ħtiġijiet li għandhom 
jissodisfaw tali oġġetti, bħal dawk marbuta 
mat-titlu, l-għamla, id-daqs, il-piż, il-
kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar u l-ippakkeġġjar. L-applikazzjoni 
ta’ tali regoli tekniċi għal prodotti 
mqiegħda fis-suq legalment fi Stati Membri 
oħra tista’ tmur kontra l-Artikoli 28 u 30 
tat-Trattat tal-KE, anki jekk dawk ir-regoli 
nazzjonali japplikaw mingħajr distinzjoni 
għall-prodotti kollha.

(2) L-ostakoli għall-moviment liberu ta’ l-
oġġetti bejn l-Istati Membri jistgħu jinħolqu 
illegalment mill-awtoritajiet nazzjonali, fl-
assenza ta’ armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni, bħala konsegwenza ta’ l-
applikazzjoni, fuq oġġetti li jkunu ġejjin 
mill-Istati Membri l-oħra fejn ikunu 
tqiegħdu fis-suq legalment, ta’ regoli tekniċi 
li jistabbilixxu ħtiġijiet li għandhom 
jissodisfaw tali oġġetti, bħal dawk marbuta 
mat-titlu, l-għamla, id-daqs, il-piż, il-
kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar u l-ippakkjar. 

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza ta' din il-premessa hija koperta mill-premessi 1a u 1b ġodda.

Emenda 6
Premessa 7 a (ġdida)

(7a) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill Nru. 98/34/KE tat-22 ta' Ġunju 
1998 li tipprevedi proċedura ta' 
informazzjoni fil-qasam tar-regoli u r-
regolamentazzjonijiet tekniċi u tar-regoli 
relatati mas-servizzi tas-soċjetà ta' l-
informazzjoni1 tobbliga lill-Istati Membri li 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 

1 Ara sentenzi tat-8 ta' Frar 1983, Kummissjoni/Renju Unit, imsejħa ''ħalib UHT'', 124/81, Ġabra. p. 203, punt 9, 
u tal-5 ta' Lulju 1990, Kummissjoni/Belġju, C-304/88, Ġabra. I-2801, punt 9; ara wkoll is-sentenza tas-26 ta' 
Mejju 2005, Kummissjoni/Franza, C-212/03, Ġabra I-4213, punt 16, u s-sentenza tat-23 ta' Ottubru 1977, 
Franzén, C-189/95, Ġabra 5909, punt 71.
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Membri l-oħra dwar kull abbozz ta' regola 
teknika li tikkonċerna l-prodotti ta' 
fabbrikazzjoni industrijali u l-prodotti 
agrikoli, inklużi l-prodotti tas-sajd, kif ukoll 
li jindirizzawlhom notifika rigward ir-
raġunijiet għalfejn it-twaqqif ta' din ir-
regola huwa neċessarju. Huwa madankollu 
neċessarju li jiġi garantit li, wara l-
adozzjoni ta' regola teknika nazzjonali, il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jkun 
applikat b'mod korrett f'każijiet partikulari 
għal prodotti speċifiċi. Dan ir-Regolament 
jiffissa proċedura għall-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku 
f'każijiet partikulari billi jiġi previst li l-
awtoritajiet nazzjonali jkunu tenuti li 
jiġġustifikaw ir-raġunijiet tekniċi jew 
xjentifiċi għaliex il-prodott speċifiku fil-
forma attwali tiegħu ma jistax jiġi 
awtorizzat fis-suq nazzjonali bi qbil ma' l-
Artikoli 28 u 30 tat-Trattat. Fil-qafas ta' 
dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali 
mhumiex obbligati li jiġġustifikaw ir-regola 
teknika nnifisha. 
_________
1ĠU L 204, tal-21.7.1998, p.37. Direttiva kif l-aħħar 
emendata bid-Direttiva 2006/96/KE (ĠU L 363, ta' l-
20.12.2006, p. 81).

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/34 u r-Regolament għandhom ikunu żewġ sistemi kumplimentari, ir-
Regolament ma jistax jipperikola l-proċeduri ta' notifika eżistenti. 

Minbarra dan, billi jikkomunika kull regola teknika fi stat ta' abbozz relatata ma' prodott 
industrijali, agrikolu jew tas-sajd lill-Kummissjoni, u billi jibgħat notifika dwar l-elementi li 
jġiegħluh jieħu din il-miżura teknika, l-Istat Membru jiżgura għalhekk, permezz tad-Direttiva 
98/34, li r-restrizzjonijiet fuq l-aetoritajiet nazzjonali wara dan se jkunu ħfief kemm jista' jkun 
: mhuwiex se jkollu jiġġustifika mill-ġdid ir-regola teknika nnifisha. Dan ir-Regolament 
isaħħaħ is-sistema ex ante billi jobbliga lill-Istati Membri li jgħarrfu lill-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati b'kull abbozz ta' regola teknika permezz ta' l-intermedjarju tal-punti ta' kuntatt 
għall-prodotti. Huwa jiżgura għalhekk li jkun hemm informazzjoni diretta qabel ma jinħoloq 
l-ostakolu u jinkoraġġixxi d-djalogu bejn l-intrapriżi u l-Istati Membri.

Emenda 7
Premessa 8 a (ġdida)
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 (8a) Jaqbel li ssir distinzjoni bejn l-obbligu 
li tiġi fornita lill-konsumatur ċerta 
informazzjoni rigward il-prodott billi 
jitqiegħdu fuq il-prodott ċerti 
speċifikazzjonijiet jew billi jiżdiedu xi 
dokumenti bħal ma huma l-istruzzjonijiet 
ta' l-użu u l-obbligu li tiġi fornita din l-
informazzjoni f'lingwa partikulari. Huwa 
għalhekk li l-obbligu li tiġi fornita ċerta 
informazzjoni rigward prodott billi 
jitqiegħdu fuq il-prodott ċerti 
speċifikazzjonijiet jew billi jiżdiedu xi 
dokumenti jikkostitwixxi "regola teknika" 
għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, 
filwaqt illi l-obbligu li jiġu forniti 
indikazzjonijiet ta' tikkettjar obbligatorju u 
l-istruzzjonijiet ta' l-użu mill-inqas fil-
lingwi taz-zona li fiha għandhom jiġu 
kummerċjalizzati dawn il-prodotti ma 
jikkostitwixxix ''regola teknika'' fit-termini 
ta' dan ir-regolament.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija ġustifikata mix-xewqa li tiġi żgurata informazzjoni tajba ta' l-operaturi u 
tal-konsumaturi iżda wkoll li jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament bi qbil 
mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fis-sentenza tagħha COLIM NV (C-33/97), il-
Qorti tal-Ġustizzja fil-fatt ippreċiżat dak li kien jaqa' taħt ir-''regola teknika'' u dak li ma 
kienx, u għalhekk dan għandu jiġi ċċarat fi premessa sabiex jiġi applikat kif xieraq dan ir-
regolament.

Emenda 8
Premessa 8 b (ġdida)

 (8b) Il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel ma jikkostitwixxux regola teknika fit-
termini ta' dan ir-regolament.

Ġustifikazzjoni

Hemm proċeduri ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li huma nazzjonali 
(prodotti mediċi). Iżda fil-liġi Komunitarja, għal kwalunkwe proċedura ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel, ma hemmx obbligu li jkun hemm perjodu ta' standstill u dan ir-regolament 
għalhekk ma jgħoddx.
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Emenda 9
Premessa 9

(9) Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 
2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti 
tispeċifika li prodotti siguri biss jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq. Dan jintitola lill-
awtoritajiet li jipprojbixxu kull prodott 
perikoluż b’effett immedjat jew, għall-
perjodu meħtieġ għat-twettiq tad-diversi 
evalwazzjonijiet ta’ sigurtà, iċċekkjar u 
kontrolli, li jipprojbixxu temporanjament 
prodott li jista’ jkun ta’ periklu. Huwa 
meħtieġ, għalhekk, li jiġu esklużi mill-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, il-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali skond il-
liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva 2001/95/KE.

(9) Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 
2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti 
tispeċifika li prodotti siguri biss jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati u tiffissa l-obbligi li 
għandhom il-produtturi u d-distributuri 
f'dak li jikkonċerna s-sigurtà tal-prodotti. 
Dan jintitola lill-awtoritajiet li jipprojbixxu 
kull prodott perikoluż b’effett immedjat jew, 
għall-perjodu meħtieġ għat-twettiq tad-
diversi evalwazzjonijiet ta’ sigurtà, iċċekkjar 
u kontrolli, li jipprojbixxu temporanjament 
prodott li jista’ jkun ta’ periklu. Fit-termini 
ta' din id-Direttiva, l-awtoritajiet 
għandhom ukoll is-setgħa li jieħdu l-passi 
neċessarji sabiex japplikaw il-miżuri xierqa 
bil-ħeffa meħtieġa, bħal dawk imsemmija 
fl-Artikolu 8, paragrafu 1, punti b sa f, tad-
Direttiva msemmija, fil-każ fejn prodotti 
jippreżentaw riskji serji. Huwa meħtieġ, 
għalhekk, li jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament, il-miżuri meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali skond il-liġijiet 
nazzjonali li jimplimentaw l-artikolu 8, 
paragrafu 1, punti d sa f, u l-paragrafu 3, 
tad-Direttiva 2001/95/KE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippreċiża l-kontenut tad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà tal-prodotti.

Emenda 10
Premessa 10

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel, 
jistabbilixxi inter alia sistema rapida ta’ 
twissija għan-notifikazzjoni ta’ xi riskju 
dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem li 

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel, 
jistabbilixxi inter alia sistema rapida ta’ 
twissija għan-notifikazzjoni ta’ xi riskju 
dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem li 
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tkun ġejja minn xi ikel jew għalf. Hu 
jobbliga lill-Istati Membri biex jinnotifikaw 
immedjatament lill-Kummissjoni taħt is-
sistema rapida ta’ twissija b’kull miżura li 
jadottaw u li tkun immirata biex tirrestrinġi 
t-tqegħid fis-suq jew iġġiegħel l-irtirar mis-
suq jew il-ġbir lura ta’ ikel jew għalf sabiex 
titħares is-saħħa tal-bniedem u li tkun teħtieġ 
azzjoni rapida. Miżuri meħuda mill-
awtoritajiet nazzjonali skond l-Artikolu 
50(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 
għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-ambitu 
ta’ dan ir-Regolament.

tkun ġejja minn xi ikel jew għalf. Hu 
jobbliga lill-Istati Membri biex jinnotifikaw 
immedjatament lill-Kummissjoni taħt is-
sistema rapida ta’ twissija b’kull miżura li 
jadottaw u li tkun immirata biex tirrestrinġi 
t-tqegħid fis-suq jew iġġiegħel l-irtirar mis-
suq jew il-ġbir lura ta’ ikel jew għalf sabiex 
titħares is-saħħa tal-bniedem u li tkun teħtieġ 
azzjoni rapida. Miżuri meħuda mill-
awtoritajiet ta' l-Istati Membri skond l-
Artikolu 50(3)(a), u ta' l-Artikolu 54 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 għandhom 
għalhekk jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jissemma' l-Artikolu 54 tar-Regolament Nru. 178/2002 li jipprevedi miżuri ta' 
urġenza għall-irtirar mis-suq f'każ ta' nuqqas mill-Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-
ikel. 

Emenda 11
Premessa 11 a (ġdida)

 (11a) Dan ir-Regolament ma jippreġudikax 
id-Direttivi Komunitarji dwar l-
armonizzazzjoni tal-miżuri għall-ħarsien 
tas-saħħa tal-bnedmin, ta' l-annimali u tal-
pjanti u li jiffissaw il-proċeduri għall-
kontroll ta' l-osservanza ta' dawn il-miżuri.

Ġustifikazzjoni

Teżisti proċedura speċifika fil-qasam tal-ħarsien tal-bnedmin, ta' l-annimali u tal-pjanti li 
għadha qed tiġi applikata għaliex il-kontrolli huma diġà armonizzati fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea. Kull proċedura speċifika li ġiet armonizzata hija eskluża mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-proposta għal Regolament (ara s-sentenza C 249/92) u għalhekk ma taqax 
taħt ir-regoli ta' l-inverżjoni tal-piż tal-prova, tal-perjodu ta' standstill eċċ.

Emenda 12
Premessa 14

Huwa d-dmir ta’ l-awtorità nazzjonali li 
f’kull każ turi li l-applikazzjoni tar-regoli 
tekniċi nazzjonali għal prodotti speċifiċi 

(14) Huwa d-dmir ta’ l-awtorità nazzjonali li 
f’kull każ turi li l-applikazzjoni tar-regoli 
tekniċi nazzjonali għal prodotti speċifiċi 
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mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru 
ieħor taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet permessi.

mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru 
ieħor taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet permessi u li 
wieħed ma jistax jirrikorri għal miżuri iktar 
restrittivi. L-avviż minn qabel bil-miktub 
indirizzat mill-awtorità nazzjonali lill-
operatur ekonomiku għandu jippermetti lil 
dan ta' l-aħħar li, għal finijiet tajbin, 
jifformula osservazzjonijiet dwar l-aspetti 
kollha rilevanti tad-deċiżjoni li qed jiġi 
kkunsidrat li tittieħed sabiex jiġi limitat l-
aċċess għas-suq. Għalhekk, l-awtorità 
għandha tinforma lill-operatur ekonomiku 
kkonċernat dwar il-ġustifikazzjoni teknika 
u xjentifika tad-deċiżjoni li qed jiġi 
kkunsidrat li tittieħed, bi qbil mal-prinċipju 
ta' proporzjonalità. Fin-nuqqas ta' tweġiba 
min-naħa ta' l-operatur ekonmiku fi tmiem 
l-iskadenza ffissata, l-awtorità nazzjonali 
tista' tieħu miżuri iktar restrittivi.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-obbligi jkunu ekwilibrati bejn l-operatur u l-Istat Membru destinatarju. 
B'hekk, għandu jiġi żgurat illi, jekk kemm-il darba l-operatur ekonomiku ma jkunx wieġeb sa 
tmiem l-iskadenza, l-Istat jista' jimponi regola teknika nazzjonali ulterjuri.

Emenda 13
Premessa 23

(23) Fid-dawl ta’ l-iżvilupp u t-twaqqif tas-
servizz pan-Ewropew ta' amministrazzjoni 
elettronika u n-netwerks telematiċi 
interoperabbli sottostanti, għandha tiġi 
prevista l-possibbiltà li tiġi stabbilita sistema 
elettronika għall-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, 
konformi mad-Deċiżjoni 2004/387/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
April 2004 li titfassal fuq it-twassil 
interoperabbli tas-servizzi pan-Ewropej tal-
Gvern elettroniku lill-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, lin-negozji u liċ-ċittadini.

(23) Fid-dawl ta’ l-iżvilupp u t-twaqqif tas-
servizz pan-Ewropew ta' amministrazzjoni 
elettronika u n-netwerks telematiċi 
interoperabbli sottostanti, għandha tiġi 
prevista l-possibbiltà li tiġi stabbilita sistema 
elettronika għall-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, 
konformi mad-Deċiżjoni 2004/387/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
April 2004 li titfassal fuq it-twassil 
interoperabbli tas-servizzi pan-Ewropej tal-
Gvern elettroniku lill-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, lin-negozji u liċ-ċittadini.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li jiġi previst il-ħolqien ta' sistema bħal din: għandu jiġi previst. Ara wkoll 
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l-emenda ta' l-Artikolu 9.

Emenda 14
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, parti introduttorja

Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet li jittieħdu dwar kull prodott li 
jiġi manifatturat industrijalment jew prodott 
agrikolu, inklużi prodotti tal-ħut, imqiegħda 
fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor, 
imsejsa fuq regola teknika, fejn l-effett dirett 
jew indirett ta’ dik id-deċiżjoni jkun xi 
wieħed minn dawn li ġejjin:

Dan ir-Regolament japplika għad-
deċiżjonijiet li jittieħdu dwar kull prodott, 
ġdid jew użat, li jiġi manifatturat 
industrijalment jew prodott agrikolu, inklużi 
prodotti tal-ħut, imqiegħda fis-suq legalment 
fi Stat Membru ieħor, imsejsa fuq regola 
teknika, fejn l-effett dirett jew indirett ta’ dik 
id-deċiżjoni jkun xi wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Emenda 15
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1, punt (c)

c) il-ħtieġa li l-prodott jew tip ta’ prodott jiġi 
mmodifikat qabel dan ikun jista’ jitqiegħed 
jew jinżamm fis-suq;

c) il-ħtieġa li l-prodott jew tip ta’ prodott jiġi 
mmodifikat qabel dan ikun jista’ jitqiegħed 
jew jinżamm fis-suq, jew biex ikun jista' 
jintuża jew, meta jkunu vetturi, biex tkun 
tista' ssir iċ-ċirkolazzjoni, l-
immatrikulazzjoni jew ir-reġistrazzjoni 
tagħhom;

Emenda 16
Artikolu 3, paragrafu 2, punt a)

a) L-Artikolu 8(d), (e) jew (f) tad-Direttiva 
2001/95/KE;

a) L-Artikolu 8, paragrafu 1, (d) sa (f), u 
paragrafu 3 tad-Direttiva 2001/95/KE;

Ġustifikazzjoni

L-emenda tippreċiża l-miżuri ta' irtirar mis-suq validi għal kull kategorija ta' prodotti f'każ ta' 
riskju serju. 

Emenda 17
L-Artikolu 3, paragrafu 2, punt b)

b) L-Artikolu 50(3)(a) tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002;

(b) L-Artikolu 50(3)(a), u l-Artikolu 54 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002;
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Ġustifikazzjoni

L-emenda teskludi għalhekk minn dan ir-Regolament l-Artikolu 54 tar-Regolament Nru. 
178/2002 li jipprevedi miżuri ta' urġenza għall-irtirar mis-suq f'każ ta' nuqqas mill-
Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-ikel.

Emenda 18
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 2a (ġdid)

L-awtoritajiet nazzjonali mhumiex 
obbligati jiġġustifikaw ir-regola teknika 
nnifisha fil-każ fejn din diġà ġiet 
ġustifikata bid-Direttiva 98/34/KE.

Ġustifikazzjoni

Għalkemm fil-Premessa 7a tingħata spjegazzjoni tar-raġuni għal dan ir-Regolament meta 
mqabbel mad-Direttiva eżistenti Nru 98/34, jeħtieġ li din l-artikulazzjoni bejn iż-żewġ 
strumenti leġiżlattivi tiġi mfakkra fit-test.

Emenda 19
L-Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid)

 3a. L-awtorità nazzjonali tinforma lill-
Kummissjoni dwar id-deċiżjoni li tinbeda l-
proċedura prevista f'dan l-Artikolu u dwar 
il-passi kollha li jittieħdu fir-rigward ta' din 
id-deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' teżerċita d-dmir ta' kontroll tagħha, jeħtieġ li tiġi 
infurmata dwar id-deċiżjoni li tinbeda proċedura u dwar il-passi kollha li jittieħdu fir-
rigward ta' din id-deċiżjoni.

Emenda 20
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Huwa d-dmir ta’ l-awtorità nazzjonali li 
f’kull każ turi li l-applikazzjoni tar-regoli 
tekniċi nazzjonali għal prodotti speċifiċi 
mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru 
ieħor taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet permessi u 
li wieħed ma jistax jirrikorri għal miżuri 
inqas restrittivi. L-avviż minn qabel bil-



RR\698301MT.doc 71/75 PE390.733v02-00

MT

miktub indirizzat mill-awtorità nazzjonali 
lill-operatur ekonomiku għandu jippermetti 
lil dan ta' l-aħħar li, għal finijiet tajbin, 
jifformula osservazzjonijiet dwar l-aspetti 
kollha rilevanti tad-deċiżjoni li qed jiġi 
kkunsidrat li tittieħed sabiex jiġi limitat l-
aċċess għas-suq. Għalhekk, l-awtorità 
għandha tinforma lill-operatur ekonomiku 
kkonċernat dwar il-ġustifikazzjoni teknika 
u xjentifika tad-deċiżjoni li qed jiġi 
kkunsidrat li tittieħed, bi qbil mal-prinċipju 
ta' proporzjonalità. F'nuqqas ta' tweġiba 
min-naħa ta' l-operatur ekonomiku, l-
awtorità nazzjonali tista' tieħu miżuri wara 
tmiem l-iskadenza li jkun ingħata.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-obbligi jkunu ekwilibrati bejn l-operatur u l-Istat Membru destinatarju. 
B'hekk, għandu jiġi żgurat illi, jekk kemm-il darba l-operatur ekonomiku ma jkunx wieġeb sa 
tmiem l-iskadenza, l-Istat jista' jimponi regola teknika nazzjonali ulterjuri.

Emenda 21
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
1. L-Istati Membri jiġbru l-informazzjoni 
elenkata fl-Artikolu 8, paragrafu 1, kull 
wieħed f'bażi tad-dejta. 
2. Il-Kummissjoni tiżgura l-
interkonnessjoni ta' dawn il-bażijiet tad-
dejta u tuża din l-informazzjoni sabiex: 
- jiġi żgurat il-kontroll ta' din l-
informazzjoni u tal-konformità tar-regoli 
tekniċi kkonċernati mal-liġi Komunitarja, u
- biex din l-informazzjoni tkun aċċessibbli 
permezz ta' l-Internet għall-operaturi 
ekonomiċi u għall-Istati Membri.
3. L-Istati Membri jiżguraw l-aġġornament 
ta' l-informazzjoni kollha mgħoddija lill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi prevista l-interkonnessjoni tal-bażijiet tad-dejta mill-Kummissjoni Ewropea 
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sabiex jiġi żgurat il-kontroll tal-konformità tar-regoli tekniċi nazzjonali mal-liġi Komunitarja 
u sabiex l-informazzjoni relatata ma' dan tkun aċċessibbli għall-operaturi ekonomiċi.

Emenda 22
Artikolu 9

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi netwerk 
telematiku għall-implimentazzjoni ta’ l-
iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-Punti ta’ 
Kuntatt għall-Prodotti taħt dan ir-
Regolament, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11(2).

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
netwerk telematiku għall-implimentazzjoni 
ta’ l-iskambju ta’ l-informazzjoni bejn il-
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti taħt dan ir-
Regolament, f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11(2).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tobbliga lill-Kummissjoni Ewropea li tistabbilixxi netwerk telematiku fi żmien 
raġonevoli.

Emenda 23
L-Artikolu 10, paragrafu 2 a (ġdid)

 2a. Il-Kummissjoni tistabbilixxi, 
tippubblika u taġġorna regolarment lista 
indikattiva tal-prodotti li humiex soġġetti 
għal armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju.

Ġustifikazzjoni

Din il-lista indikattiva tal-prodotti mhux armonizzati tista' ssir fuq il-bażi tal-kodiċi tad-
dwana u tan-nomenklatura tad-dwana, u fuq il-bażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea li, in fine, tiddeċiedi jekk prodott huwiex armonizzat jew le.

Emenda 24
L-Artikolu 13, paragrafu 1 a (ġdid)

Minkejja l-ewwel subparagrafu ta' dan l-
Artikolu, l-Artikoli 7 u 8 huma applikabbli 
sa mill-ewwel jum tax-xahar ta' wara l-
perjodu ta' sena wara d-data ta' 
pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Billi t-test huwa Regolament, għandu jiġi applikat immedjatament. Din l-emenda għandha l-
għan li tagħmel differenza fid-dħul fis-seħħ tar-Regolament, minħabba illi l-implementazzjoni 
tal-punti ta' kuntatt għall-prodotti u l-iżvilupp ta' netwerk li jippermetti lill-operaturi li 
jikkonsultaw il-lista ta' prodotti mhux armonizzati ser jesiġu investiment finanzjarju kbir, it-
taħriġ ta' l-uffiċjali fl-użu ta' din l-għodda u l-implementazzjoni effettiva ta' l-inverżjoni tal-
piż tal-prova.
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