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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 11
Titolu

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
ħtiġijiet għall-akkreditazzjoni u s-
sorveljanza tas-suq dwar il-kundizzjonijiet 
għat-tqegħid ta' prodotti fis-suq.

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
ħtiġijiet għas-sorveljanza tas-suq relatata 
mat-tqegħid fis-suq ta' prodotti

(Emenda orizzontali. Jekk tintlaqa', id-
dispożizzjonijiet kollha dwar l-
akkreditazzjoni jkollhom jitħassru mit-test 
kollu , i.e. tħassir ta' Artikolu 1(1), Artikolu 
2(10) u (11), Artikoli 3-12, Artikolu 27, 
Artikolu 28(1)(a) u (b), Artikolu 28(2), 
Artikolu 31(1)(a), Artikolu 31(2) u (4), 
Artikolu 35 u Premessi 6-20 u 33-35, u l-
modifika ta' l-Artikolu 28 (c), (f), (g), 
Artikolu 32(1) u (2) u tal-Premessi 1, 3, 32, 
36 u 38.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament huwa propost fil-kuntest tar-reviżjoni ta' l-"approċċ il-ġdid". Madankollu, 
minflok tirrevedi r-Regolament, il-Kummissjoni tfittex li tistabilizzah billi żżid il-ħtiġijiet 
għall-akkreditazzjoni għall-korpi li jwettqu l-evalwazzjoni tal-konformità. Dan huwa "il-
perfezzjonament ta' l-iżball" flok it-tiswija tiegħu, ladarba l-approċċ il-gdid naqas li jipprovdi 
l-livell meħtieġ ta' ħarsien eż. fir-rigward tas-sikurezza tal-ġugarelli jew ta' l-apparat mediku 
jew ta' l-ippakkjar ta' l-iskart. Il-proposta għandha tkun limitata għall-ħtiġijiet għas-
sorveljanza tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti, u titħalla l-possibilità ta' reviżjoni adattata ta' l-
approċċ il-ġdid.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 12
Ċitazzjoni 1

Wara li raw it-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u partikularment l-
Artikoli 95 u 133 tiegħu,

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bażi legali doppja mhijiex ġustifikata. Skond il-każistika ta' l-ECJ, bażi legali doppja 
għandha tintuża biss jekk, b'mod eċċezzjonali, jintwera li l-att ifittex b'mod simultanju li 
jissodisfa numru ta' objettivi mingħajr ma jkun hemm wieħed sekondarju u indirett fir-
rigward ta' ieħor. Mhuwiex il-każ.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 13
Premessa 24

(24) Il-kooperazzjoni ta' l-awtoritajiet 
kompetenti fuq livell nazzjonali u bejn il-
fruntieri fil-bdil ta' informazzjoni, l-
investigazzjoni ta' vjolazzjonijiet u t-teħid ta' 
azzjoni biex jieqfu l-vjolazzjonijiet hija 
essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa u 
sigurtà u biex ikun garantit li s-suq intern 
jaħdem mingħajr xkiel.

(24) Jeħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni ta' 
l-awtoritajiet kompetenti fuq livell 
nazzjonali u bejn il-fruntieri fil-bdil ta' 
informazzjoni, l-investigazzjoni ta' 
vjolazzjonijiet u t-teħid ta' azzjoni biex 
jieqfu l-vjolazzjonijiet, u dan għandu jsir
qabel ma l-prodotti perikolużi jitqieħdu fis-
suq, filwaqt li tissaħħaħ l-identifikazzjoni 
tagħhom prinċipalment fil-portijiet 



AM\675640MT.doc 3/12 PE 392.078v01-00

MT

marittimi fejn jinsabu kkonċentrati kważi 
90% tal-prodotti importati fl-Unjoni 
Ewropea. Dan huwa essenzjali għall-
protezzjoni tas-saħħa u sigurtà u biex ikun 
garantit li s-suq intern jaħdem mingħajr 
xkiel. 

Or. fr

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 14
Premessa 30 a (ġdida)

(30a) Hemm bżonn li l-Istati Membri 
jipprovdu mezzi xierqa ta' rimedju quddiem 
il-qrati kompetenti fir-rigward ta' miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti li 
jillimitaw it-tqegħid fis-suq ta' prodott jew li 
jeżiġu t-tneħħija jew l-irtirar tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk Stat Membru jistaqsi lil manifattur biex isejjaħ prodott lura iżda l-azzjoni tinstab li ma 
kinitx korretta, l-operatur ekonomiku jeħtieġ possibilità ta' rimedju quddiem l-Istati Membri li 
fetħu l-azzjoni fil-konfront tiegħu. 

Dan it-test huwa identiku għall-Premessa 37 ta-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti u, bħala tali, mhuwiex kunċett ġdid jew wieħed li ma kienx ipprovat qabel.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 15
Artikolu 1, paragrafu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar 
l-organizzazzjoni u l-operazzjoni ta’ l-
akkreditazzjoni ta' korpi ta’ l-evalwazzjoni 
tal-konformità li jaghmlu evalwazzjoni ta’ 
kull sustanza, preparazzjoni jew prodott 
ieħor, għadda jew m'għaddiex minn 
trasformazzjoni, li jkunu ser jitqiegħdu fis-

1. Dan ir-Regolament jipprovdi qafas għal 
sorveljanza tas-suq u l-kontroll ta’ prodotti 
minn pajjiżi terzi biex ikun assigurat li 
sustanzi, preparazzjonijiet u prodotti 
ttrasformati li huma suġġetti għal-liġijiet 
Komunitarji li jarmonizzaw il-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti, minn hawn ’il quddiem “liġijiet 
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suq Komunitarju.
Jipprovdi wkoll qafas għal sorveljanza tas-
suq u l-kontroll ta’ prodotti minn pajjiżi terzi 
biex ikun assigurat li sustanzi, 
preparazzjonijiet u prodotti trasformati li 
huma suġġetti għal-liġijiet Komunitarji li 
jarmonizzaw il-kundizzjonijiet għat-tqegħid 
ta’ prodotti fis-suq, minn hawn ’il quddiem 
imsejħin “liġijiet Komunitarji armonizzati”, 
josservaw livell għoli ta’ protezzjoni ta’ 
interessi pubbliċi bħas-saħħa u s-sigurtà 
b’mod ġenerali, ta’ saħħa u sigurtà fuq il-
post tax-xogħol, ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi, ta’ l-ambjent u ta’ sigurtà.

armonizzati tal-Komunità”, jirrispetta livell 
għoli ta’ ħarsien ta’ l-interessi pubbliċi bħas-
saħħa u s-sigurtà b’mod ġenerali, tas-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, tal-ħarsien 
tal-konsumaturi, ta’ l-ambjent u tas-
sikurezza.

Emenda orizzontali. Jekk tintlaqa', id-
dispożizzjonijiet kollha dwar l-
akkreditazzjoni jkollhom jitħassru mit-test 
kollu , i.e. tħassir ta' Artikolu 1(1), Artikolu 
2(10) u (11), Artikoli 3-12, Artikolu 27, 
Artikolu 28(1)(a) u (b), Artikolu 28(2), 
Artikolu 31(1)(a), Artikolu 31(2) u (4), 
Artikolu 35 u Premessi 6-20 u 33-35, u l-
modifika ta' l-Artikolu 28 (c), (f), (g), 
Artikolu 32(1) u (2) u tal-Premessi 1, 3, 32, 
36 u 38.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament huwa propost fil-kuntest tar-reviżjoni ta' l-"approċċ il-ġdid". Madankollu, 
minflok tirrevedi r-Regolament, il-Kummissjoni tfittex li tistabilizzah billi żżid il-ħtiġijiet 
għall-akkreditazzjoni. F'Mejju 2006, il-Parlament talab biex "l-approċċ il-ġdid" jiġi limitat 
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 tkun limitata għall-ħtiġijiet għas-sorveljanza tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti, u titħalla l-possibilità ta' reviżjoni adattata ta' l-approċċ il-ġdid.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 16
Artikolu 2, punt (5)

”distributur” tfisser kull persuna naturali jew 
ġuridika fil-katina ta’ provvista, li jagħmel 

(5) “distributur” tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika fil-katina ta’ forniment, li 
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prodott disponibbli fis-suq; tagħmel prodott disponibbli fis-suq, iżda li 
ma tqiegħdux fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li għandhom rwol simili fit-tqegħid ta' prodott fis-
suq u dawk li mhux qed jagħmlu prodott disponibbli għall-ewwel darba għandha tiġi ċċarata.

L-entità legali li tqiegħed prodott fis-suq ta' l-UE għandha terfa' r-responsabilità li l-prodott 
ikun intiż u mmanifatturat kif xieraq għas-suq ta' l-UE skond ir-Regolamenti tagħha. Dan 
mhuwiex il-każ tad-distributuri.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 17
Artikolu 2 paragrafu 11

(11) “korp nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni” 
tfisser korp awtoritattiv wieħed fi Stat 
Membru li jagħmel akkreditazzjoni 
b’awtorità ġejja mill-gvern;

(11) “korp nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni”  
tfisser il-korpi awtoritattivi fi Stat Membru 
li jagħmlu akkreditazzjoni b’awtorità ġejja 
mill-gvern;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1.

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 18
Artikolu 2, punt (13 a) (ġdid)

(13a) "li jidħlu fis-suq Komunitarju" 
tfisser dawk li jiġu ppreżentati għall-
iżdoganar.
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Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li għandhom rwol simili fit-tqegħid ta' prodott fis-
suq u dawk li mhux qed jagħmlu prodott disponibbli għall-ewwel darba għandha tiġi ċċarata.

L-entità legali li tqiegħed prodott fis-suq ta' l-UE għandha terfa' r-responsabilità li l-prodott 
ikun intiż u mmanifatturat kif xieraq għas-suq ta' l-UE skond ir-Regolamenti tagħha. Dan 
mhuwiex il-każ tad-distributuri.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 19
Artikolu 2, punt (13 b) (ġdid)

 (13b) “korp għall-evalwazzjoni tal-
konformità” tfisser korp li jwettaq servizzi 
ta' evalwazzjoni tal-konformità 
(ġeneralment laboratorji, korpi ta' 
ispezzjoni, u korpi ta' ċertifikazzjoni).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li għandhom rwol simili fit-tqegħid ta' prodott fis-
suq u dawk li mhux qed jagħmlu prodott disponibbli għall-ewwel darba għandha tiġi ċċarata.

L-entità legali li tqiegħed prodott fis-suq ta' l-UE għandha terfa' r-responsabilità li l-prodott 
ikun intiż u mmanifatturat kif xieraq għas-suq ta' l-UE skond ir-Regolamenti tagħha. Dan 
mhuwiex il-każ tad-distributuri.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 20
Artikolu 2, punt – 13 c (ġdid)

(13c) "evalwazzjoni tal-konformità" tfisser 
id-dimostrazzjoni li r-rekwiżiti speċifiċi 
relatati ma' prodott, proċess, sistema, 
persuna jew korp ġew issodisfati

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li għandhom rwol simili fit-tqegħid ta' prodott fis-
suq u dawk li mhux qed jagħmlu prodott disponibbli għall-ewwel darba għandha tiġi ċċarata.

L-entità legali li tqiegħed prodott fis-suq ta' l-UE għandha terfa' r-responsabilità li l-prodott 
ikun intiż u mmanifatturat kif xieraq għas-suq ta' l-UE skond ir-Regolamenti tagħha. Dan 
mhuwiex il-każ tad-distributuri.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 21
Artikolu 4 paragrafu 1 subparagrafu 1 a (ġdid)

Fi Stati Membri bi struttura federali, korp 
ieħor ta' akkreditazzjoni jista' jinħoloq 
sabiex jiġu ssalvagwardjati l-poteri federali. 
F'każijiet bħal dawn, iż-żewġ korpi ta' 
akkreditazzjoni huma msejħa biex 
jikkoperaw flimkien b'fiduċja reċiproka.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 22
Artikolu 4, paragrafu 6

6. Il-korp nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni 
għandu jopera mingħajr profitt. M’għandux 
joffri attivitajiet jew jagħti servizzi li korpi 
ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità joffru jew 
jagħtu, lanqas m’għandu jagħti servizzi ta’ 
konsulenza.

6. Il-korp nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni 
għandu jopera mingħajr profitt. M’għandux 
joffri jew jipprovdi attivitajiet jew servizzi 
pprovduti minn korpi ta’ evalwazzjoni tal-
konformità, lanqas m’għandu jagħti servizzi 
ta’ konsulenza, lanqas ma għandu jkollu 
ishma fil-korpi ta' l-evalwazzjoni tal-
konformità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-korp ta' akkreditazzjoni jkun totalment indipendenti minn kull korp ta' evalwazzjoni 
tal-konformità ieħor li hu responsabbli għalih (li wħud minnhom jistgħu joperaw bħala Korpi 
Notifikati) huwa meħtieġ li jiżgura mhux biss barrieri funzjonali fi ħdan kumpanija waħda, 
iżda anki indipendenza reali sabiex jiġi evitat kull tħassib possibbli rigward kunflitt jew 
konfużjoni ta' interessi:  għalhekk huwa meħtieġ li tiġi żgurata s-separazzjoni finanzjarja.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 23
Artikolu 5 paragrafu 2

2. Il-korp nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni 
għandu jimmonitorja kull korp ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità li lilu jkun
ħariġlu ċertifikat ta’ akkreditazzjoni.

2. Il-korpi nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni 
għandhom jimmonitorjaw kull korp ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità li lilu jkunu 
ħarġulu ċertifikat ta’ akkreditazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1.

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 24
Artikolu 5 paragrafu 3

3. Fejn l-korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni 
jsir jaf li korp ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-
konformità li jkun ingħata ċertifikat ta’ l-
akkreditazzjoni ma jkunx aktar kompetenti li 
jagħmel xogħol speċifiku ta’ l-evalwazzjoni 
tal-konformità jew jikkommeti ksur serju ta’ 
l-obbligi tiegħu, il-korp nazzjonali ta’ l-
akkreditazzjoni għandu jieħu l-miżuri 

3. Fejn il-korpi nazzjonali ta’ 
akkreditazzjoni jsiru jafu li korp ta’ l-
evalwazzjoni ta’ l-konformità li jkun ingħata 
ċertifikat ta’ l-akkreditazzjoni ma jkunx 
aktar kompetenti li jagħmel xogħol speċifiku 
ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità jew 
jikkommetti ksur serju ta’ l-obbligi tiegħu, il-
korpi nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni 
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kollha meħtieġa biex jillimita, jissospendi
jew jirtira ċ-ċertifikat ta’ akkreditazzjoni 
tiegħu.

għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jillimitaw, jissospendu jew jirtiraw iċ-
ċertifikat ta’ akkreditazzjoni tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1.

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 25
Artikolu 6 paragrafu 1 subparagrafu 1

1. Fejn korp ta’ l-evalwazzjoni tal-
konformità jitlob akkreditazzjoni, huwa 
għandu jagħmel dan mal-korp nazzjonali ta’ 
l-akkreditazzjoni ta’ l-Istat Membru fejn 
ikun stabbilit jew mall-korp nazzjonali ta’ l-
akkreditazzjoni li dak l-Istat Membru jkun 
irrikorra għandu skond l-Artikolu 4 (2). 

1. Fejn korp ta’ l-evalwazzjoni tal-
konformità jitlob akkreditazzjoni, huwa 
għandu jagħmel dan mal-korpi nazzjonali 
ta’ l-akkreditazzjoni ta’ l-Istat Membru fejn 
ikun stabbilit jew mal-korpi nazzjonali ta’ l-
akkreditazzjoni li dak l-Istat Membru jkun 
irrikorra għandu skond l-Artikolu 4 (2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1.

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 26
Artikolu 6 paragrafu 1 subparagrafu 2 a
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(a) fejn l-Istat Membru li fih huwa jkun 
stabbilit jiddeċiedi li ma jwaqqafx korp
nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni u ma 
rrikorriex għand korp nazzjonali ta’ l-
akkreditazzjoni ta’ Stat Membru ieħor skond 
l-Artikolu 4 (2);

(a) fejn l-Istat Membru li fih huwa jkun 
stabbilit jiddeċiedi li ma jwaqqafx korpi 
nazzjonali ta’ l-akkreditazzjoni u ma 
rrikorriex għand korpi nazzjonali ta’ l-
akkreditazzjoni ta’ Stat Membru ieħor skond 
l-Artikolu 4 (2);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1.

Il-ħtieġa li jkun hemm korp nazzjonali wieħed ta' akkreditazzjoni tikser il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-obbligu tal-korpi tal-Komunitajiet Ewropej li ma jindaħlux fuq l-istruttura 
bażika tal-kostituzzjoni ta' l-Istati Membri jew li jimminaw l-istrutturi fundamentali, f'dan il-
każ, federali, tagħhom. Biex jiġi ppreservat il-federaliżmu fl-Istati Membri, għalhekk, huwa 
neċessarju li jkollhom il-possibilità li jinħoloq korp ta' akkreditazzjoni ieħor.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 27
Artikolu 8, paragrafu 2 a (ġdid)

2a.  Il-korpi ta' akkreditazzjoni nazzjonali 
għandu jkollhom proċeduri ta' appell biex 
jipprovdu lill-operaturi ekonomiċi b'mezzi 
ta' rimedju meta dawn ikunu jistgħu juru li 
korp akkreditat ma jkollux il-kapaċitajiet u 
l-kompetenzi minimi meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta eżistenti tipprovdi għal proċedura li biha l-Istati Membri huma meħtieġa li 
jissorveljaw regolarment il-korpi ta' akkreditazzjoni nazzjonali tagħhom u għalhekk l-
interessi tal-pubbliku ġenerali jkunu mħarsa.  Madankollu, l-azzjonijiet tal-korpi ta' 
akkreditazzjoni nazzjonali, u l-korpi li jakkreditaw, għandhom impatt dirett fuq l-operaturi 
ekonomiċi u għalhekk għandu jkollhom mezz ċar li bih ikun jista' jitwettaq rimedju.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 28
Artikolu 19, paragrafu 1
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1. Il-Kummissjoni għandha tassigura li kull 
miżura li tittieħed, skond il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja armonizzata rilevanti, li 
tipprojbixxi jew tillimita prodott milli jkun 
jista’ jinkiseb, li jkun irtirat mis-suq jew li 
jittieħed lura, għandha tiddijara ir-raġunijiet 
preċiżi li fuqhom tkun ibbażata.

1. Il-Kummissjoni għandha tassigura li kull 
miżura li tittieħed, skond il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja armonizzata rilevanti u l-
prinċipju ta' proporzjonalità, li tipprojbixxi 
jew tillimita prodott milli jkun disponibbli, li 
jkun irtirat mis-suq jew li jittieħed lura, 
għandha tiddikjara r-raġunijiet preċiżi li 
fuqhom tkun ibbażata

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 19(1) fih għadd ta' intervenzjonijiet possibbli tas-suq li jistgħu jittieħdu mill-
awtoritajiet u l-konsegwenzi ekonomiċi li jirriżultaw minn kull waħda minnhom se jkollhom 
konsegwenzi varji fuq l-operaturi ekonomiċi.  Konformi mad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità, il-livell ta' intervenzjoni tas-suq għandu jkun proporzjonat mal-livell ta' riskju 
għall-pubbliku.  Id-dispożizzjonijiet b'effett simili diġà jinsabu fi ħdan id-Direttiva dwar is-
Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 29
Artikolu 35 paragrafu 2

2. Fejn fi Stat Membru l-akkreditazzjoni ma 
titmexxiex minn korp ta’ l-akkreditazzjoni 
wieħed nazzjonali u dak l-Istat Membru jkun 
fi ħsiebu jkompli jħaddem l-akkreditazzjoni, 
huwa għandu jagħmel l-adattamenti 
strutturali meħtieġa biex iwaqqaf korp ta’ l-
akkreditazzjoni wieħed nazzjonali sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar, 2010.

2. Fejn fi Stat Membru l-akkreditazzjoni ma 
titmexxiex minn korp ta’ l-akkreditazzjoni 
wieħed nazzjonali u dak l-Istat Membru jkun 
fi ħsiebu jkompli jħaddem l-akkreditazzjoni, 
huwa għandu jagħmel l-adattamenti 
strutturali meħtieġa biex iwaqqaf korpi ta’ l-
akkreditazzjoni nazzjonali oħra sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar, 2014, skond l-
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1a .

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda għall-Art. 4 Nru 1. 

Barra minn hekk, il-perjodu ta' tranżizzjoni għall-miżuri ta' implimentazzjoni legali u 
amministrattivi meħtieġa għandu jiġi estiż. B'mod partikolari, f'pajjiżi b'sistemi kkumplikati 
ta' akkreditazzjoni dawn il-bidliet ma jistgħux isiru sa l-2010 u l-perjodu ta' tranżizzjoni, 
għalhekk, għandu jiġi estiż sa l-2014.
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