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_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Id-DeëiŜjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerëjalizzazzjoni ta' prodotti u li 
tħassar id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 
93/465/KEE tistabbilixxi qafas komuni ta' 
prinëipji āenerali u dispoŜizzjonijiet ta' 
referenza maħsuba biex japplikaw għal-
leāiŜlazzjoni li tarmonizza l-
kundizzjonijiet għall-

kummerëjalizzazzjoni tal-prodotti sabiex 
tipprovdi baŜi koerenti għar-reviŜjoni jew 
riformulazzjonijiet ta' dik il-leāiŜlazzjoni. 
Id-Direttiva 97/23/KE għandha għalhekk 
tkun adattata għal dik id-DeëiŜjoni. 

(3) (3) Id-DeëiŜjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerëjalizzazzjoni ta' prodotti u li 
tħassar id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 
93/465/KEE15 tistabbilixxi prinëipji 
komuni u dispoŜizzjonijiet ta' referenza 
intenzjonati biex japplikaw għal-
leāiŜlazzjoni settorjali sabiex jipprovdu 
baŜi koerenti għat-tfassil, ir-reviŜjoni jew 
ir-riformulazzjonijiet ta' dik il-
leāiŜlazzjoni. Id-Direttiva 97/23/KE 
għandha għalhekk tkun adattata għal dik 
id-DeëiŜjoni. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Din id-Direttiva tkopri apparat ta' 

pressjoni li huwa ādid għas-suq tal-

Unjoni fil-ħin li jitqiegħed fis-suq; 

.jiāifieri jew ikun apparat ta' pressjoni 

ādid magħmul minn manifattur stabbilit 

fl-Unjoni jew apparat ta' pressjoni, sew 

jekk ādid u sew jekk uŜat, importat minn 

pajjiŜ terz. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Din id-Direttiva għandha tapplika 

għall-forom kollha ta’ provvista, inkluŜ il-

bejgħ mill-bogħod. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-operaturi ekonomiëi għandhom 
ikunu responsabbli għall-konformità tal-
apparat ta' pressjoni bir-rekwiŜiti ta' din id-
Direttiva, fir-rigward tar-rwoli rispettivi 
tagħhom fil-katina tal-provvista, sabiex 
jiŜguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-
interessi pubbliëi, bħalma huma s-saħħa u 
s-sikurezza, u l-protezzjoni tal-utenti u 
biex jiggarantixxu kompetizzjoni āusta fis-
suq tal-Unjoni. 

(15) L-operaturi ekonomiëi għandhom 
ikunu responsabbli għall-konformità tal-
apparat ta' pressjoni bir-rekwiŜiti ta' din id-
Direttiva, fir-rigward tar-rwoli rispettivi 
tagħhom fil-katina tal-provvista, sabiex 
jiŜguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-
interessi pubbliëi, bħalma huma s-saħħa u 
s-sikurezza tal-persuni, u l-protezzjoni tal-
annimali domestiëi u tal-proprjetà, u biex 
jiggarantixxu kompetizzjoni āusta fis-suq 
tal-Unjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex tkun faëilitata l-
komunikazzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiëi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq u l-konsumaturi, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraāāixxu lill-operaturi 
ekonomiëi jinkludu indirizz tal-websajt 
minbarra l-indirizz postali. 

(18) Sabiex tkun faëilitata l-
komunikazzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiëi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq u l-konsumaturi, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraāāixxu lill-operaturi 
ekonomiëi jdaħħlu l-indirizz tal-websajt 
minbarra l-indirizz postali. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Jeħtieā li jiāi assigurat li l-apparat ta' 
pressjoni minn pajjiŜi terzi li jidħol fl-
Unjoni jkun konformi mar-rekwiŜiti ta’ din 
id-Direttiva, u b'mod partikolari li l-
manifatturi jkunu wettqu l-proëeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità xierqa fir-
rigward ta' dak l-apparat ta' pressjoni. 
Għalhekk għandha ssir dispoŜizzjoni għall-
importaturi biex jiāi assigurat li l-apparat 
ta' pressjoni li jqiegħdu fis-suq ikun 
konformi mar-rekwiŜiti ta’ din id-Direttiva 
u biex dawn ma jqegħdux fis-suq apparat 
ta' pressjoni li ma jikkonformax ma' dawn 
ir-rekwiŜiti jew li jippreŜenta xi riskju. 
Għandha ssir ukoll dispoŜizzjoni għall-
importaturi biex jiāi assigurat li jkunu 
twettqu l-proëeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità u li l-marki tal-apparat ta' 
pressjoni u d-dokumentazzjoni mfassla 
mill-manifatturi jkunu disponibbli għall-
ispezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali. 

(19) Jeħtieā li jiāi assigurat li l-apparat ta' 
pressjoni minn pajjiŜi terzi li jidħol fl-
Unjoni jkun konformi mar-rekwiŜiti ta’ din 
id-Direttiva, u b'mod partikolari li l-
manifatturi jkunu wettqu l-proëeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità xierqa fir-
rigward ta' dak l-apparat ta' pressjoni. 
Għalhekk għandha ssir dispoŜizzjoni għall-
importaturi biex jiāi assigurat li l-apparat 
ta' pressjoni li jqiegħdu fis-suq ikun 
konformi mar-rekwiŜiti ta’ din id-Direttiva 
u biex dawn ma jqegħdux fis-suq apparat 
ta' pressjoni li ma jikkonformax ma' dawn 
ir-rekwiŜiti jew li jippreŜenta xi riskju. 
Għandha ssir ukoll dispoŜizzjoni għall-
importaturi biex jiāi assigurat li jkunu 
twettqu l-proëeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità u li l-marki tal-apparat ta' 
pressjoni u d-dokumentazzjoni mfassla 
mill-manifatturi jkunu disponibbli għall-
ispezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Meta jqiegħed apparat ta' pressjoni fis-
suq, kull importatur għandu jindika fuq l-
apparat ta' pressjoni, ismu u l-indirizz 
postali fejn ikun jista' jsir kuntatt miegħu. 
Għandhom jiāu previsti xi eëëezzjonijiet 
meta d-daqs jew in-natura tal-apparat ta' 
pressjoni ma jippermettux li dan isir. Dan 
jinkludi kaŜijiet fejn l-importatur ikollu 
jiftaħ l-ippakkjar biex jagħmel ismu u l-
indirizz tiegħu fuq l-apparat. 

(21) Meta jqiegħed tagħmir elettriku fis-
suq, kull importatur għandu jindika fuq it-
tagħmir elettriku ismu, l-isem kummerëjali 
reāistrat jew il-marka kummerëjali 

reāistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' 
jsir kuntatt miegħu. Għandhom jiāu 
previsti xi eëëezzjonijiet meta d-daqs jew 
in-natura tal-apparat ta' pressjoni ma 
jippermettux li dan isir. Dan jinkludi 
kaŜijiet fejn l-importatur ikollu jiftaħ l-
ippakkjar biex jagħmel ismu u l-indirizz 
tiegħu fuq l-apparat. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Meta l-informazzjoni meħtieāa skont 
din id-Direttiva għall-identifikazzjoni ta' 
operaturi ekonomiëi tinŜamm, l-operaturi 
ekonomiëi ma għandhomx jintalbu 
jaāāornaw din l-informazzjoni fir-rigward 
ta' operaturi ekonomiëi oħra li jkunu 
għaddew apparat ta' pressjoni lil dawn l-
operaturi, jew li jkun waslilhom tali 
apparat mingħandhom. 

(25) Meta l-informazzjoni meħtieāa skont 
din id-Direttiva għall-identifikazzjoni ta' 
operaturi ekonomiëi oħra tinŜamm, l-
operaturi ekonomiëi ma għandhomx 
jintalbu jaāāornaw din l-informazzjoni fir-
rigward ta' operaturi ekonomiëi oħra li 
jkunu għaddew apparat ta' pressjoni lil 
dawn l-operaturi, jew li jkun waslilhom tali 
apparat mingħandhom. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Minħabba n-natura tar-riskji involuti 
fl-uŜu ta' apparat ta' pressjoni u biex l-
operaturi ekonomiëi jkunu jistgħu juru, u l-
awtoritajiet kompetenti jiŜguraw, li l-
apparat ta' pressjoni disponibbli fis-suq 
jikkonforma mar-rekwiŜiti essenzjali ta' 
sikurezza, hemm bŜonn li jiāu previsti 
proëeduri ta' valutazzjoni ta' konformità . 

(29) Minħabba n-natura tar-riskji involuti 
fl-uŜu ta' apparat ta' pressjoni u biex l-
operaturi ekonomiëi jkunu jistgħu juru, u l-
awtoritajiet kompetenti jiŜguraw, li l-
apparat ta' pressjoni disponibbli fis-suq 
jirrispetta r-rekwiŜiti essenzjali ta' 
sikurezza, hemm bŜonn li jiāu previsti 
proëeduri ta' valutazzjoni ta' konformità. 
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Dawn il-proëeduri għandhom ikunu 
mfassla fid-dawl tal-livell ta’ periklu li 
jkun qiegħed fl-apparat ta’ pressjoni. 
Għalhekk, għal kull kategorija ta’ apparat 
ta’ pressjoni għandu jkun hemm proëedura 
jew għaŜla adekwata bejn proëeduri 
differenti ta’ strettezza ekwivalenti. Id-
DeëiŜjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi 
moduli għall-proëeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità li jinkludu proëeduri mill-anqas 
sal-aktar stretti, fi proporzjon mal-livell ta' 
riskju involut u l-livell ta' sikurezza 
meħtieāa. Sabiex tiāi Ŝgurata l-koerenza 
intersettorjali u biex jiāu evitati varjanti ad-
hoc, il-proëeduri ta' valutazzjoni ta' 
konformità għandhom jingħaŜlu minn fost 
dawn il-moduli. Id-dettalji miŜjuda 
ma’ dawk il-proëeduri huma āustifikati 
min-natura tal-verifikazzjoni meħtieāa għal 
apparat ta’ pressjoni. 

Dawn il-proëeduri għandhom ikunu 
mfassla fid-dawl tal-livell ta’ periklu li 
jkun qiegħed fl-apparat ta’ pressjoni. 
Għalhekk, għal kull kategorija ta’ apparat 
ta’ pressjoni għandu jkun hemm proëedura 
jew għaŜla adekwata bejn proëeduri 
differenti ta’ strettezza ekwivalenti. Id-
DeëiŜjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi 
moduli għall-proëeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità li jinkludu proëeduri mill-anqas 
sal-aktar stretti, fi proporzjon mal-livell ta' 
riskju involut u l-livell ta' sikurezza 
meħtieāa. Sabiex tiāi Ŝgurata l-koerenza 
intersettorjali u biex jiāu evitati varjanti ad-
hoc, il-proëeduri ta' valutazzjoni ta' 
konformità għandhom jingħaŜlu minn fost 
dawn il-moduli. Id-dettalji miŜjuda 
ma’ dawk il-proëeduri huma āustifikati 
min-natura tal-verifikazzjoni meħtieāa għal 
apparat ta’ pressjoni. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Biex jiāi Ŝgurat aëëess effettiv għall-
informazzjoni għall-iskop tas-sorveljanza 
tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex ikunu 
identifikati l-atti applikabbli kollha tal-
Unjoni għandha tkun disponibbli 
f'"dikjarazzjoni unika ta' konformità". 

(33) Biex jiāi Ŝgurat aëëess effettiv għall-
informazzjoni għall-iskop tas-sorveljanza 
tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex ikunu 
identifikati l-atti applikabbli kollha tal-
Unjoni għandha tkun disponibbli 
f'"dikjarazzjoni unika ta' konformità". 
Sabiex jitnaqqas il-piŜ amministrattiv fuq 

l-operaturi ekonomiëi, dik id-dikjarazzjoni 

unika tal-konformità tal-UE tista' tkun 

dossier magħmul minn dikjarazzjonijiet 

rilevanti individwali tal-konformità. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33a) Il-kontroll fuq il-konformità mal-

ħtiāijiet ta’ sikurezza essenzjali relevanti 

huwa meħtieā biex tkun provduta 

protezzjoni effettiva lill-konsumaturi, lil 

utenti u lil terzi persuni oħra. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 54 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(54) Jeħtieā li jiāu previsti arranāamenti 
tranŜitorji li permezz tagħhom jista' 
jitqiegħed fis-suq u jitħaddem apparat ta' 
pressjoni li jikkonforma mad-Direttiva 
97/23/KE. 

(54) Jeħtieā li jiāu previsti arranāamenti 
tranŜizzjonali raāonevoli li permezz 
tagħhom jista' jitqiegħed fis-suq u 
jitħaddem, mingħajr il-ħtieāa li 
jikkonforma ma' rekwŜiti ulterjuri tal-

prodott,  apparat ta' pressjoni li diāà jkun 
tqiegħed fis-suq skont id-Direttiva 

97/23/KE qabel id-data tal-applikazzjoni 

ta' miŜuri nazzjonali li jittrasponu din id-

Direttiva. Id-distributuri għandhom, 

għalhekk, ikunu jistgħu jfornu apparat ta' 

pressjoni li jkun tqiegħed fis-suq, jiāifieri 

stokk li diāà jinsab fil-katina tad-

distribuzzjoni, qabel id-data ta' 

applikazzjoni ta' miŜuri nazzjonali li 

jittrasponu din id-Direttiva. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 55 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(55) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali 
applikabbli għall-ksur tad-dispoŜizzjonijiet 
tal-liāi nazzjonali adottata skont din id-
Direttiva u jiŜguraw li dawn jiāu 
implimentati. Dawk il-penali jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u disswaŜivi. 

(55) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispoŜizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u 
jiŜguraw li dawn ir-regoli jkunu infurzati. 
Il-penali previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u disswaŜivi. 
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Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 57 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(57) L-obbligu tat-traspoŜizzjoni ta’ din id-
Direttiva fil-liāi nazzjonali għandu jkun 
limitat għal dawk id-dispoŜizzjonijiet li 
jirrappreŜentaw bidla sostantiva meta 
mqabbla mad-Direttiva 97/23/KE. L-
obbligu li d-dispoŜizzjonijiet li ma nbidlux 
jiāu trasposti āej mid-Direttiva 97/23/KE. 

(57) L-obbligu tat-traspoŜizzjoni ta' din id-
Direttiva fil-liāi nazzjonali għandu jkun 
limitat għal dawk id-dispoŜizzjonijiet li 
jirrappreŜentaw emenda sostantiva meta 
mqabbla mad-Direttiva preëedenti. L-
obbligu li d-dispoŜizzjonijiet li ma nbidlux 
jiāu trasposti āej mid-Direttiva preëedenti. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għall-għanijiet ta' din id-
Direttiva, għandhom japplikaw id-
definizzjonijiet li āejjin: 

Ma taffettwax il-verŜjoni Maltija  

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

(24) "akkreditament" tfisser akkreditament 
kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008; 

(24) ‘akkreditament’ tfisser akkreditament 
kif definit fil-punt 10 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008; 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) "korp nazzjonali tal-akkreditament" (25) ‘korp nazzjonali ta’ akkreditament’ 
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tfisser korp tal-akkreditament kif definit fl-
Artikolu 2(11) tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008; 

tfisser korp tal-akkreditament kif definit 
fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(KE) Nru 765/2008; 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) "teħid lura" tfisser kull miŜura 
maħsuba biex jittieħed lura apparat ta' 
pressjoni li jkun diāà sar disponibbli għall-
utent; 

(28) "teħid lura" tfisser kull miŜura 
maħsuba biex jittieħed lura apparat ta' 
pressjoni li jkun diāà sar disponibbli għall-
komsumaturi jew għal utenti oħra; 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
ma għandhomx jaffettwaw l-intitolament 
tal-Istati Membri sabiex jippreskrivu, fir-
rigward dovut għad-dispoŜizzjonijiet tat-
Trattat, tali rekwiŜiti li huma jistgħu iqisu 
meħtieāa sabiex jiŜguraw li persuni u, 
b'mod partikolari, ħaddiema jkunu protetti 
matul l-uŜu tal-apparat ta' pressjoni jew 
assemblaāāi in kwistjoni sakemm dan ma 
jfissirx modifikazzjonijiet għal tali apparat 
jew assemblaāāi b'mod mhux speëifikat 
f'din id-Direttiva. 

2. Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa 
l-intitolament tal-Istati Membri sabiex 
jippreskrivu, fir-rigward dovut għad-
dispoŜizzjonijiet tat-Trattat, tali rekwiŜiti li 
huma jistgħu iqisu meħtieāa sabiex 
jiŜguraw li persuni u, b'mod partikolari, 
ħaddiema jkunu protetti matul l-uŜu tal-
apparat ta' pressjoni jew assemblaāāi in 
kwistjoni sakemm dan ma jfissirx 
modifikazzjonijiet għal tali apparat jew 
assemblaāāi b'mod mhux speëifikat f'din 
id-Direttiva. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu , sal-punt 
li jkun hemm bŜonn għal uŜu bla periklu u 
korrett ta' apparat ta' pressjoni, l-
informazzjoni li hemm referenza għaliha 

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu , sal-punt 
li jkun hemm bŜonn għal uŜu bla periklu u 
korrett ta' apparat ta' pressjoni, l-
informazzjoni li hemm referenza għaliha 
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fl- il-punti 3.3 u 3.4 tal-Anness I li għandha 
tkun provduta fil-lingwa(i) uffiëjali tal-
 Unjoni li tista' tkun stabbilita mill-Istat 

Membru li fih l-apparat jasal għand l-

utent. 

fl- il-punti 3.3 u 3.4 tal-Anness I li għandha 
tkun provduta f'lingwa li faëli tinftiehem 
mill-konsumaturi, minn utenti oħra u 

mill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għal apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), il-manifatturi 
għandhom iħejju d-dokumentazzjoni 
teknika msemmija fl-Anness II u jwettqu l-
proëedura ta' valutazzjoni tal-konformità 
msemmija fl-Artikolu 14 jew jiŜguraw li 
din titwettaq. 

2. Għal apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), il-manifatturi 
għandhom iħejju d-dokumentazzjoni 
teknika msemmija fl-Anness II u jaraw li 
titwettaq il-proëedura relevanti ta' 
valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-
Artikolu 14. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-manifatturi għandhom jiŜguraw li 
jkunu āew stabbiliti proëeduri biex il-
produzzjoni tas-serje tibqa' konformi. 
Għandhom jitqiesu adegwatament dawk it-
tibdiliet fid-disinn jew fil-karatteristiëi tal-
apparat ta' pressjoni u t-tibdiliet fl-
istandards armonizzati jew fi 
speëifikazzjonijiet tekniëi oħra li 
b'referenza għalihom tiāi ddikjarata l-
konformità tal-apparat ta' pressjoni. 

4. Il-manifatturi għandhom jiŜguraw li 
jkunu āew stabbiliti proëeduri biex il-
produzzjoni tas-serje tibqa’ konformi ma’ 
din id-Direttiva. Għandhom jitqiesu 
adegwatament dawk it-tibdiliet fid-disinn 
jew fil-karatteristiëi tal-apparat ta' pressjoni 
u t-tibdiliet fl-istandards armonizzati jew fi 
speëifikazzjonijiet tekniëi oħra li 
b'referenza għalihom tiāi ddikjarata l-
konformità tal-apparat ta' pressjoni. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-manifatturi għandhom jiŜguraw li l- 5. Il-manifatturi għandhom jiŜguraw li l-



 

 
 PE533.750/ 10 

 MT 

apparat ta' pressjoni tagħhom ikollu t-tip, 
il-partita jew in-numru tas-serje jew kull 
element ieħor biex ikun jista' jiāi 
identifikat, jew, jekk id-daqs jew natura 
tiegħu ma tagħmilx dan possibbli, li l-
informazzjoni meħtieāa tingħata fuq l-
ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-
apparat. 

apparat ta' pressjoni li jkunu poāāew fis-
suq ikollu t-tip, il-partita jew in-numru tas-
serje jew kull element ieħor biex ikun jista' 
jiāi identifikat, jew, jekk id-daqs jew 
natura tiegħu ma tagħmilx dan possibbli, li 
l-informazzjoni meħtieāa tingħata fuq l-
ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-
apparat. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerëjali rreāistrat jew 
il-marka kummerëjali rreāistrata tagħhom, 
l-indirizz postali, u jekk disponibbli, l-
indirizz tal-websajt fejn ikunu jistgħu jiāu 
kkuntattjati fuq l-apparat ta' pressjoni jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-
ippakkjar tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-apparat. L-indirizz għandu 
jindika punt uniku fejn jista' jiāi kkuntattjat 
il-manifattur. 

6. 6.Il-manifatturi għandhom jindikaw, fuq 
l-apparat ta' pressjoni, isimhom, l-isem 
kummerëjali reāistrat jew il-marka 
kummerëjali reāistrata tagħhom u l-
indirizz postali fejn ikunu jistgħu jiāu 
kkuntattjati jew, jekk dan ma jkunx 
possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f'dokument li jakkumpanja l-apparat. L-
indirizz għandu jindika punt uniku fejn 
jista' jiāi kkuntattjat il-manifattur. Id-
dettalji tal-kuntatt għandhom ikunu 

f'lingwa li tinftiehem faëilment mill-utenti 

u mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u t-
tfassil tad-dokumentazzjoni teknika ma 
għandhomx jiffurmaw parti mill-mandat 
tar-rappreŜentant awtorizzat. 

L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u l-
obbligu tat-tfassil tad-dokumentazzjoni 
teknika msemmi fl-Artikolu 6(2) ma 
għandhomx jiffurmaw parti mill-mandat 
tar-rappreŜentant awtorizzat. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-apparat ta' 
pressjoni jkollu fuqu l-marka CE, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieāa u 
mill-istruzzjonijiet u l-informazzjoni dwar 
is-sikurezza skont il-punti 3.3 u 3.4 tal-
Anness I, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faëilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3). 

2. Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-apparat ta' 
pressjoni jkollu fuqu l-marka CE, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieāa u 
mill-istruzzjonijiet u l-informazzjoni dwar 
is-sikurezza skont il-punti 3.3 u 3.4 tal-
Anness I, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faëilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3), 
rispettivament. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(3), id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-apparat ta' pressjoni jkun 
akkumpanjat bi struzzjonijiet adegwati 
dwar l-uŜu, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faëilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3). 

Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(3), id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-apparat ta' pressjoni jkun 
akkumpanjat bi struzzjonijiet adegwati 
dwar l-uŜu, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faëilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3), 
rispettivament. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 4 



 

 
 PE533.750/ 12 

 MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raāuni biex jemmnu li l-apparat ta' 
pressjoni li huma jkunu għamlu disponibbli 
fis-suq ma jkunx konformi ma' din id-
Direttiva, għandhom jiŜguraw li jittieħdu l-
miŜuri korrettivi meħtieāa biex il-prodott 
isir konformi, jirtirawh jew jiābruh lura, 
jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, fejn 
l-apparat ta' pressjoni jippreŜenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli dwar dan, billi jagħtu 
d-dettalji, b'mod partikolari, dwar in-
nuqqas ta' konformità u dwar kull miŜura 
korrettiva meħuda. 

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raāuni biex jemmnu li l-apparat ta' 
pressjoni li huma jkunu għamlu disponibbli 
fis-suq ma jkunx konformi ma' din id-
Direttiva, għandhom jiŜguraw li jittieħdu l-
miŜuri korrettivi meħtieāa biex il-prodott 
isir konformi, jirtirawh jew jiābruh lura, 
jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, fejn 
l-apparat ta' pressjoni jippreŜenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli fis-suq dwar dan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta' konformità u dwar kull 
miŜura korrettiva meħuda. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn apparat ta' pressjoni jkun suāāett 
għal aktar minn att wieħed tal-Unjoni li 
jeŜiāi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 
għandha titfassal dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ 
dawn l-atti kollha tal-Unjoni. Dik id-
dikjarazzjoni għandha jkollha l-
identifikazzjoni tal-atti kkonëernati inkluŜi 
r-referenzi tal-pubblikazzjoni. 

3. Fejn apparat ta' pressjoni jkun suāāett 
għal aktar minn att wieħed tal-Unjoni li 
jeŜiāi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 
għandha titfassal dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ 
dawn l-atti kollha tal-Unjoni. Dik id-
dikjarazzjoni għandu jkollha l-
identifikazzjoni tal-atti tal-Unjoni 
kkonëernati inkluŜi r-referenzi tal-
pubblikazzjoni tagħhom. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – paragrafu 5a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. L-Istati Membri għandhom jibnu fuq 

il-mekkaniŜmi eŜistenti biex jiŜguraw l-

applikazzjoni korretta tas-sistema tal-
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marka CE u għandhom jieħdu azzjoni 

xierqa fil-kaŜ ta’ uŜu mhux korrett ta' dik 

il-marka. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-korp ta' valutazzjoni ta' konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liāi 
nazzjonali u għandu jkollu personalità 
āuridika. 

2. Il-korp ta’ valutazzjoni ta’ konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liāi 
nazzjonali ta’ Stat Membru u għandu 
jkollu personalità āuridika. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandu jkollu l-mezzi neëessarji biex 
iwettaq il-ħidmiet tekniëi u amministrattivi 
marbuta mal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità b’mod xieraq u għandu jkollu 
aëëess għat-tagħmir u l-faëilitajiet kollha 
meħtieāa. 

Korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu l-mezzi neëessarji biex 
iwettaq il-kompiti tekniëi u amministrattivi 
konnessi mal-attivitajiet tal-valutazzjoni 
tal-konformità b’mod xieraq u għandu 
jkollu aëëess għat-tagħmir u l-faëilitajiet 
kollha meħtieāa. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 7 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq l-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li āejjin: 

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li āejjin: 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Għandha tkun garantita l-imparzjalità 
tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-maniāment superjuri tiegħu u tal-
persunal tal-valutazzjoni tiegħu. 

8. Għandha tkun garantita l-imparzjalità 
tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-maniāment superjuri tiegħu u tal-
persunal responsabbli mit-twettiq tal-

kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 8 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ir-rimunerazzjoni tal-maniāment superjuri 
u tal-persunal tal-valutazzjoni tal-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità ma għandhiex 
tiddependi fuq l-għadd ta’ valutazzjonijiet 
imwettqa jew fuq ir-riŜultati ta’ dawk il-
valutazzjonijiet. 

Ir-rimunerazzjoni tal-maniāment superjuri 
u tal-persunal responsabbli mit-twettiq 
tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità 
ta' korp ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhiex tiddependi fuq l-għadd ta’ 
valutazzjonijiet imwettqa jew fuq ir-
riŜultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteëipaw fl-attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti u fl-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit skont il-leāizlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, jew jassiguraw li l-
persunal tal-valutazzjoni tagħhom ikun 
mgħarraf b'dawn l-attivitajiet, u għandhom 
japplikaw bħala gwida āenerali d-
deëiŜjonijiet amministrattivi u d-dokumenti 
prodotti bħala riŜultat tal-ħidma ta’ dak il-
grupp. 

11. Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteëipaw fl-attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti u fl-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit skont il-leāizlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, jew jassiguraw li l-
persunal tagħhom responsabbli mit-twettiq 
tal-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità 
ikun mgħarraf b'dawn l-attivitajiet, u 
għandhom japplikaw bħala gwida āenerali 
d-deëiŜjonijiet amministrattivi u d-
dokumenti prodotti bħala riŜultat tal-ħidma 
ta’ dak il-grupp. 
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Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 SuppoŜizzjoni ta’ konformità SuppoŜizzjoni ta' konformità tal-korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 28 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità, 
il-modulu jew il-moduli tal-valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat ta' pressjoni li 
għalihom dak il-korp jiddikjara li huwa 
kompetenti, kif ukoll minn ëertifikat ta' 
akkreditament, jekk ikun hemm, maħruā 
minn korp nazzjonali ta' akkreditament li 
jiddikjara li l-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiŜiti stabbiliti 
fl-Artikolu 24 jew 25. 

2. L-applikazzjoni għal notifika għandha 
tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità, 
il-modulu jew il-moduli tal-valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat ta' pressjoni li 
għalihom dak il-korp jiddikjara li huwa 
kompetenti, kif ukoll minn ëertifikat ta' 
akkreditament, jekk ikun hemm, maħruā 
minn korp nazzjonali ta' akkreditament li 
jiddikjara li l-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiŜiti stabbiliti 
fl-Artikolu 24 jew 25. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha toħroā għall-
pubbliku l-lista ta’ korpi notifikati skont 
din id-Direttiva, inkluzi n-numri ta' 
identifikazzjoni li āew assenjati lilhom u l-
attivitajiet li għalihom āew notifikati. 

Ma taffettwax il-verŜjoni Maltija 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li dik il-
lista tinŜamm aāāornata. 

Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li l-lista 
tinŜamm aāāornata. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-
informazzjoni kollha relatata mal-baŜi 
għan-notifika jew ir-rikonoxximent kif 
xieraq jew il-manutenzjoni tal-kompetenza 
tal-korp ikkonëernat. 

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-
informazzjoni kollha relatata mal-baŜi 
għan-notifika jew ir-rikonoxximent kif 
xieraq jew il-manutenzjoni tal-kompetenza 
tal-korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
kkonëernat. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 34 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn korp tal-valutazzjoni ta' konformità 
jew organizzazzjoni ta' parti terza 
rikonoxxuta ssib li r-rekwiŜiti dwar is-
sikurezza essenzjali stabbiliti fl-Anness I 
jew standards armonizzati korrispondenti 
ma āewx sodisfatti mill-manifattur, hi 
għandha teŜiāi li dak il-manifattur jieħu 
miŜuri korrettivi adegwati u ma għandha 
toħroā ebda ëertifikat ta' konformità. 

3. Fejn korp tal-valutazzjoni ta' konformità 
jew organizzazzjoni ta' parti terza 
rikonoxxuta ssib li r-rekwiŜiti dwar is-
sikurezza essenzjali stabbiliti fl-Anness I 
jew standards armonizzati korrispondenti 
jew speëifikazzjonijiet tekniëi oħra ma 
āewx sodisfatti mill-manifattur, hi għandha 
teŜiāi li dak il-manifattur jieħu miŜuri 
korrettivi adegwati u ma għandha toħroā 
ebda ëertifikat ta' konformità. 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kull ëirkostanza li jkollha effett fuq il- (b) kull ëirkostanza li jkollha effett fuq il-
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kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet 
għan-notifika; 

kamp ta' applikazzjoni jew il-
kundizzjonijiet għan-notifika; 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Emendi tal-Annessi Is-setgħa ddelegata 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 41 
dwar ir-riklassifikazzjoni tal-apparat ta' 
pressjoni meta jkollha kull waħda mill-
konsiderazzjonijiet li āejjin: 

Sabiex jitqiesu l-iŜviluppi tekniëi fit-

teknoliāija tal-apparat tal-pressjoni, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 41 
għar-riklassifikazzjoni tal-apparat ta' 
pressjoni sabiex: 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) oāāett jew familja ta’ apparat ta’ 
pressjoni li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 4(3) għandu jkun soāāett għar-
rekwiŜiti tal-Artikolu 4(1); 

(a) jagħmlu oāāett jew familja ta’ apparat 
ta’ pressjoni li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 4(3) soāāetti għar-rekwiŜiti tal-
Artikolu 4(1); 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) assemblaāā jew familja ta' assemblaāāi (b) jagħmlu assemblaāā jew familja ta' 
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li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 
4(3) għandu jkun soāāett għar-rekwiŜiti 
tal-Artikolu 4(2); 

assemblaāāi li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 4(3) soāāetti għar-rekwiŜiti tal-
Artikolu 4(2); jew 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) oāāett jew familja ta' apparat ta' 
pressjoni għandu jkun ikklassifikat, 
permezz ta' deroga mir-rekwiŜiti tal-
Anness II, f'kategorija oħra. 

(c) jikklassifikaw oāāett jew familja ta' 
apparat ta' pressjoni, permezz ta' 
deroga mir-rekwiŜiti tal-Anness II, 
f'kategorija oħra. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Marzu 2015, il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi meħtieāa 
sabiex jikkonformaw mal-Artikoli 2(15) sa 
(31), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19(3) sa 
(5), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 u l-Annessi III u IV .Huma 
għandhom minnufih jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miŜuri. 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sal-1 ta' Marzu 2015, il-
liāijiet, ir-regolamenti u d-dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi neëessarji sabiex 
jikkonformaw mal-Artikoli 2(15) sa (31), l-
Artikoli 6 sa 12, 17 u 18, l-Artikolu 19(3), 
(4) u (5), l-Artikoli 20 sa 38, 42 u 43 u l-
Annessi III u IV Huma għandhom 
minnufih jikkomunikaw it-test ta’ dawk il-
miŜuri lill-Kummissjoni. 
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Proposta għal direttiva 

Anness IV – intestatura 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

DIKJARAZZJONI TA' 
KONFORMITÀ TAL-UE 

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ 
TAL-UE (Nru XXXX)1 

 _________________ 
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 1
 Il-manifattur għandu l-fakoltà li 

jassenja numru għad-dikjarazzjoni ta' 

konformità. 
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Proposta għal direttiva 

Anness IV – punt 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Nru … (identifikazzjoni unika tal-

apparat ta' pressjoni): 
imħassar 

 


