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Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 1
Paragrafu 1

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi 
r-rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni hija proposta fil-kuntest tar-reviżjoni ta' l-"approċċ il-ġdid". Madankollu, 
minflok tirrevediha, il-Kummissjoni tipprova tistabilizzaha u anke tagħtiha prijorità fuq il-
leġiżlazzjoni klassika. Iżda l-istrateġija l-ġdida ma rnexxiliex tipprovdi l-livell meħtieġ ta' 
ħarsien pereżempju rigward is-sikurezza tal-ġugarelli jew ta' l-apparat mediku. F'Mejju 
2006, il-Parlament talab biex "l-istrateġija l-ġdida" tiġi limitata strettament għal miżuri ta' 
armonizzazzjoni ta' natura purament teknika, meta jitqiesu l-problemi ta' trasparenza 
inadegwata u r-responsabilità ta' l-istandardizzazzjoni. Għalhekk il-proposta għandha tiġi 
rifjutata.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament



PE 392.073v01-00 2/7 AM\675566MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 2
Premessa 15

(15) Billi ċertu xogħol jista’ jsir mill-
manifattur, jeħtieġ li jkun hemm distinzjoni 
ċara bejn il-manifattur u l-operaturi iktar ’l 
isfel tul il-katina ta’ distribuzzjoni. Barra 
minn hekk, jeħtieġ li jkun hemm distinzjoni 
ċara bejn l-importatur u d-distributur, peress 
li l-importatur idaħħal prodotti minn pajjiżi 
terzi fis-suq Komunitarju. Huwa, għalhekk, 
jassigura li dawn il-prodotti jkunu konformi 
mal-ħtiġijiet applikabbli tal-Komunità.

(15) Billi ċertu xogħol jista’ jsir mill-
manifattur, jeħtieġ li jkun hemm distinzjoni 
ċara bejn il-manifattur u l-operaturi iktar ’l 
isfel tul il-katina ta’ distribuzzjoni. Barra 
minn hekk, jeħtieġ li jkun hemm distinzjoni 
ċara bejn l-importatur u d-distributur, peress 
li l-importatur idaħħal prodotti minn pajjiżi 
terzi fis-suq Komunitarju. Huwa, għalhekk, 
jassigura li dawn il-prodotti jkunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet legali applikabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għat-test tal-premessa 14 u d-dispożizzjonijiet dwar id-definizzjoni ta' 
"importatur" fl-Artikolu 2 tar-Regolament (COM(2007)0037).

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 3
Premessa 17

(17) Billi l-importaturi u d-distributuri huma 
operaturi 'l isfel fil-katina, huma ma 
jistgħux, fil-kors normali tal-ħajja, ikunu 
obbligati li jassiguraw huma stess li d-disinn 
u l-produzzjoni tal-prodott ikunu konformi 
mal-ħtieġa applikabbli. L-obbligi tagħhom, 
fir-rigward tal-konformità tal-prodott 
għandhom ikunu limitati għal ċerti miżuri ta’
kontroll biex ikun aċċertat jekk il-manifattur 
ħarisx l-obbligi tiegħu, bħalma hija l-verifika 
jekk il-prodott ikollux il-marka meħtieġa tal-
konformità u jekk ikunux ingħataw id-
dokumenti meħtieġa. Iżda, wieħed jistenna 
li kemm l-importaturi kif ukoll id-
distributuri jaġixxu b’attenzjoni kif imiss 
f’dak li jkollu x’jaqsam mal-ħtiġijiet 
applikabbli meta huma jqiegħdu jew 
jagħmlu disponibbli prodotti fis-suq.

(17) Billi l-importaturi u d-distributuri huma 
operaturi 'l isfel fil-katina, huma ma 
jistgħux, fil-kors normali tal-ħajja, ikunu 
obbligati li jassiguraw huma stess li d-disinn 
u l-produzzjoni tal-prodott ikunu konformi 
mal-ħtieġa applikabbli. L-obbligi tagħhom, 
fir-rigward tal-konformità tal-prodott 
għandhom ikunu limitati għal ċerti miżuri ta’ 
kontroll biex ikun aċċertat jekk il-manifattur 
ħarisx l-obbligi tiegħu, bħalma hija l-
verifika jekk il-prodott ikollux il-marka 
meħtieġa tal-konformità u jekk miegħu 
ikunux ingħataw id-dokumenti meħtieġa. 
Barra minn hekk, l-importaturi u d-
distributuri għandhom joqogħdu attenti li l-
prodotti li jqiegħdu jew jagħmlu disponibbli 
fis-suq Komunitarju jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet legali applikabbli. 
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għat-test tal-premessa 14.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 4
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) L-importaturi u d-distributuri 
m'għandhomx ibiddlu xi elementi ta' disinn 
intern ta' prodott mingħajr ma 
jikkonsultaw il-manifattur billi dan jista' 
jaffettwa l-evalwazzjoni tar-riskju u jneħħi 
l-validità tad-dokumentazzjoni teknika tal-
produttur u tad-dikjarazzjoni ta' 
konformità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jista' jkun li d-distributuri, minflok jibgħatu l-prodotti lura lill-produttur sabiex dan jagħmel 
il-bidliet meħtieġa, jiddeċiedu li jiffrankaw il-ħin jew il-flus billi jippruvaw jagħmlu l-bidliet 
huma stess. Meta wieħed ma jifhimx il-kunċett tad-disinn tal-prodott, bidliet ta' dan it-tip 
jistgħu ifixklu l-operazzjoni ta' l-apparat tas-sigurtà jew taċ-ċirkwit tas-sikurezza. B'dan il-
mod, apparat elettriku jew għodda li taħdem bl-elettriku,  li mhix perikoluża u li tikkonforma 
mad-dispożizzjonijiet legali tista' tinbidel fi prodott li huwa ta' riskju serju għal min qed 
jużah. Għalhekk id-distributur għandu jikkonsulta lill-produttur jekk għandu l-ħsieb li 
jagħmel dan.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 5
Premessa 34

(34) Is-sistema eżistenti għandha tkun 
ikkumplimentata bi proċedura li tħalli 
partijiet interessati li jkunu infurmati 
b’miżuri maħsubin għal prodotti li 
jippreżentaw riskju għas-saħħa u s-sigurtà 
ta’ persuni jew kwistjonijiet ta’ protezzjoni 
ta’ interess pubbliku. Għandha tħalli 

(34) Is-sistema eżistenti għandha tkun 
ikkumplimentata bi proċedura li tħalli 
partijiet interessati li jkunu infurmati 
b’miżuri maħsubin għal prodotti li 
jippreżentaw riskju għas-saħħa u s-sigurtà 
ta’ persuni, ta' l-ambjent jew kwistjonijiet 
ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku. 
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awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
b’kooperazzjoni ma’ l-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, li jaġixxu fi stadju minn qabel 
dwar dawk il-prodotti.

Għandha tħalli awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq, b’kooperazzjoni ma’ l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti, li jaġixxu fi stadju minn 
qabel dwar dawk il-prodotti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni, l-ambjent ukoll jeħtieġ ħarsien speċjali u għalhekk 
għandu jissemma b'mod espliċitu.

Amendment by Renate Sommer

Amendment 6
Artikolu 9 paragrafu 1

1. Meta jqiegħdu prodott fis-suq importaturi
għandhom jaġixxu b'attenzjoni kif imiss 
skond il-ħtiġijiet applikabbli. 

1. L-importaturi għandhom jieħdu ħsieb li 
l-prodotti li huma jdaħħlu fis-suq 
Komunitarju jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet applikabbli. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għat-test tal-premessi 14-17. L-obbligu ta' l-importaturi li fis-suq ta' l-UE jdaħħlu 
biss prodotti li jikonformaw mal-liġi għandu jiġi enfasizzat aktar.  Il-kliem "jaġixxu 
b'attenzjoni kif imiss" huwa vag wisq biex ifisser l-obbligu ta' l-importatur li jivverifika li l-
produttur barra mill-UE wettaq l-evalwazzjoni tar-riskju kif suppost. 

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 7
Artikolu 31 paragrafu 2

2. L-evalwazzjonijiet tal-konformità 
għandhom isiru b’mod proporzjonat biex 
ikunu evitati diffikultajiet bla bżonn lil 
operaturi ekonomiċi, b’mod partikulari meta 
jitqies id-daqs ta’ kumpaniji u l-komplessità 
relattiva tat-teknoloġija użata mill-prodotti.

2. L-evalwazzjonijiet tal-konformità 
għandhom isiru b’mod proporzjonat biex 
ikunu evitati diffikultajiet bla bżonn lil 
operaturi ekonomiċi, b’mod partikulari meta 
jitqiesu d-daqs ta’ kumpaniji, il-komplessità 
relattiva tat-teknoloġija użata mill-prodotti u 
l-kwistjoni dwar jekk il-prodott huwiex 
riżultat ta' junit ta' produzzjoni jew serje ta' 
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produzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat piż żejjed, għandhom jitqiesu fatturi oħra bħal ma huma d-daqs, il-
kumplessità relattiva tat-teknoloġija użata mill-prodotti, u l-produzzjoni tat-tip serje fit-
twettiq ta' proċeduri ta' konformità.  Dan ifisser ukoll spejjeż żejda għall-konsumatur. 

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 8
Artikolu 35 Paragrafu 1 Subparagrafu 1

1. Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skond l-Artikolu 18 (KE) Nru …[] jew fejn 
ikollhom raġuni biżżejjed biex jaħsbu li 
prodott kopert minn …dan [att], jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew għas-sigurtà ta’ 
persuni jew għal affarijiet oħra ta’ 
protezzjoni ta’ interess pubbliku koperti 
minn … dan [att], huma għandhom, flimkien 
ma’ l-operaturi ekonomiċi, jagħmlu l-
evalwazzjoni dwar il-prodott in kwistjoni li 
tkun tkopri l-ħtiġijiet stabbiliti b’dan …[att].

1. Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skond l-Artikolu 18 (KE) Nru …[] jew fejn 
ikollhom raġuni biżżejjed biex jaħsbu li 
prodott kopert minn …dan [att], jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew għas-sigurtà ta’ 
persuni, ta' l-ambjent jew għal affarijiet 
oħra ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku 
koperti minn … dan [att], huma għandhom, 
flimkien ma’ l-operaturi ekonomiċi, jagħmlu 
l-evalwazzjoni dwar il-prodott in kwistjoni li 
tkun tkopri l-ħtiġijiet stabbiliti b’dan …[att]. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni, l-ambjent ukoll jeħtieġ ħarsien speċjali u għalhekk 
għandu jissemma b'mod espliċitu.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 9
Artikolu 35 paragrafu 5 (a)

(a) in-nuqqas tal-prodott li josserva l-
ħtiġijiet dwar is-saħħa jew is-sigurtà ta’ 
persuni jew ta’ affarijiet oħra ta’ protezzjoni 
ta’ l-interess pubbliku stabbiliti minn dan ... 

(a) in-nuqqas tal-prodott li josserva l-
ħtiġijiet dwar is-saħħa jew is-sigurtà ta’ 
persuni, ta' l-ambjent jew ta’ affarijiet oħra 
ta’ protezzjoni ta’ l-interess pubbliku 
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[att. stabbiliti minn dan ... [att.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni, l-ambjent ukoll jeħtieġ ħarsien speċjali u għalhekk 
għandu jissemma b'mod espliċitu.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 10
Artikolu 37 Titolu

Prodotti konformi li xorta waħda 
jippreżentaw riskju għas-saħħa u s-siġurtà

Prodotti konformi li xorta waħda 
jippreżentaw riskju għall-ambjent, għas-
saħħa u għas-siġurtà

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni, l-ambjent ukoll jeħtieġ ħarsien speċjali u għalhekk 
għandu jissemma b'mod espliċitu.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 11
Anness I - Modulu A paragrafu 5 a (ġdid) 

5a. Importaturi

L-importaturi għandhom iżommu kopja 
tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE 
disponibbli għall-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tista' ssir 
disponibbli għal dawn l-awtoritajiet jekk 
tintalab. 

Emenda orizzontali li għandha tiġi applikata 
fil-moduli kollha ta' hawn taħt: 

Anness I - Modulu A Nru 5 a (ġdid) 
Anness I - Modulu A Nru 6 a (ġdid) 
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Anness I - Modulu A2 Nru 6 a (ġdid)
Anness I - Modulu C Nru 4 a (ġdid)
Anness I - Modulu C1 Nru 5 a (ġdid) 
Anness I - Modulu C2 Nru 5 a (ġdid) 
Anness I - Modulu D Nru 8 a (ġdid) 
Anness I - Modulu D1 Nru 10 a (ġdid) 
Anness I - Modulu E Nru 8 a (ġdid) 
Anness I - Modulu E1 Nru 10 a (ġdid) 
Anness I - Modulu F Nru 8 a (ġdid) 
Anness I - Modulu F1 Nru 9 a (ġdid) 
Anness I - Modulu G Nru 6 a (ġdid) 
Anness I - Modulu H Nru 8 a (ġdid) 
Anness I - Modulu H1 Nru 8 a (ġdid) 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kull operatur ekonomiku li jqiegħed prodotti fis-suq Komunitarju għandu jkun responsabbli 
għall-konformità ta' dawn il-prodotti. Il-produttur biss jista' jħejji u jadatta d-
dokumentazzjoni teknika. Madankollu, jekk il-produttur huwa minn barra l-UE mingħajr 
rappreżentanti fl-UE, ma hemmx mod li bih l-awtoritajiet jista' jkollhom aċċess għad-
dokumentazzjoni relevanti, u dan il-fattur idgħajjef l-infurzar. Għalhekk, b'konformità ma' l-
Artikolu 7, l-importatur għandu jkun responsabbli sabiex jiżgura li din id-dokumentazzjoni 
tkun disponibbli għall-awtoritajiet ta' l-infurzar. 


