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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-fornituri tat-
tajers rigward il-bażi tad-data tal-
prodotti 

Responsabbiltajiet tal-fornituri tat-
tajers rigward il-bażi tad-data tal-
prodotti

1. B'effett mill-1 ta' Jannar 2020, qabel ma 
jqiegħdu tajer fis-suq, il-fornituri 
għandhom idaħħlu fil-bażi tad-data tal-
prodotti l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1369 
fir-rigward ta' dawk it-tajers.

1. B'effett minn... disa' xhur wara [jekk 
jogħġbok daħħal d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], qabel ma jqiegħdu 
fis-suq tajer prodott wara dik id-data, il-
fornituri għandhom idaħħlu fil-bażi tad-
data tal-prodotti l-informazzjoni stabbilita 
fl-Anness I tar-Regolament 
(UE) 2017/1369, bl-eċċezzjoni tal-
parametri tekniċi mkejla tal-mudell.

2. Fejn jitqiegħdu fis-suq tajers bejn 
[please insert the date of entry into force 
of this Regulation] u l-
31 ta' Diċembru 2019, il-fornitur għandu 
jdaħħal, sat-30 ta' Ġunju 2020, fil-bażi 
tad-data tal-prodotti l-informazzjoni 
stabbilita fl-Anness I tar-Regolament 
(UE) 2017/1369 fir-rigward ta' dawk it-
tajers. 

2. Meta t-tajers jiġu prodotti bejn [jekk 
jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament] u disa' xhur 
nieqes ġurnata wara [jekk jogħġbok 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament], il-fornitur għandu, sa 12-
il xahar wara [jekk jogħġbok daħħal id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], idaħħal fil-bażi ta' data tal-
prodotti l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1369, 
bl-eċċezzjoni tal-parametri tekniċi mkejla 
tal-mudell.
2a. Meta t-tajers jitqiegħdu fis-suq qabel 
[jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
fornitur jista' jdaħħal fil-bażi tad-data tal-
prodotti l-informazzjoni stabbilita fl-
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Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1369 
fir-rigward ta' dawk it-tajers.

3. Sakemm l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ma tkunx iddaħħlet fil-bażi 
tad-data tal-prodotti, il-fornitur għandu 
jagħmel verżjoni elettronika tad-
dokumentazzjoni teknika disponibbli għall-
ispezzjoni fi żmien 10 ijiem minn talba li 
tkun waslet mingħand l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq. 

3.  Sakemm l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ma tkunx iddaħħlet fil-bażi 
tad-data tal-prodotti, il-fornitur għandu 
jagħmel verżjoni elettronika tad-
dokumentazzjoni teknika disponibbli għall-
ispezzjoni fi żmien 10 ijiem minn talba li 
tkun waslet mingħand l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq.

4. Tajer li għalih isiru bidliet li jolqtu t-
tikketta jew l-iskeda ta' informazzjoni dwar 
il-prodott għandu jitqies tip ta' tajer ġdid. 
Il-fornitur għandu jindika fil-bażi tad-data 
meta ma jibqax iqiegħed fis-suq l-unitajiet 
kummerċjali ta' tip ta' tajer. 

4. Tajer li għalih isiru bidliet li jolqtu t-
tikketta jew l-iskeda ta' informazzjoni dwar 
il-prodott għandu jitqies tip ta' tajer ġdid. 
Il-fornitur għandu jindika fil-bażi tad-data 
meta ma jibqax iqiegħed fis-suq l-unitajiet 
kummerċjali ta' tip ta' tajer.

5. Wara li l-aħħar unità ta' tip ta' tajer tkun 
tqiegħdet fis-suq, il-fornitur għandu jżomm 
l-informazzjoni dwar dak it-tip ta' tajer fil-
parti dwar il-konformità tal-bażi tad-data 
tal-prodotti għal perjodu ta' ħames snin.

5. Wara li l-aħħar unità ta' tip ta' tajer tkun 
tqiegħdet fis-suq, il-fornitur għandu jżomm 
l-informazzjoni dwar dak it-tip ta' tajer fil-
parti dwar il-konformità tal-bażi tad-data 
tal-prodotti għal perjodu ta' ħames snin.
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