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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW,
LILL-KUNSILL U LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW
Is-Suq Intern għall-Merkanzija: ġebla tax-xewka tal-kompetittività ta' l-Ewropa
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
Din il-Komunikazzjoni qed titressaq fil-kuntest tar-Reviżjoni għaddejja tas-Suq Uniku tasSeklu 21. Bħala tali, din tipprovdi analiżi fil-qosor ta' wieħed mill-erba' libertajiet – jiġifieri ċċirkolazzjoni libera tal-merkanzija – u takkompanja, u tispjega għadd ta' inizjattivi konkreti
ġodda mfassla biex itejbu l-moviment liberu tal-merkanzija.
Sal-lum, l-ostakoli tekniċi l-aktar importanti li jfixklu l-moviment ħieles tal-merkanzija fi
ħdan l-UE jew tneħħew jew inżammu milli jinħolqu. L-intrapriżi u ċ-ċittadini huma
ġeneralment sodisfatti bil-mod kif is-suq ta’ l-internet għall-merkanzija qed jitħaddem
attwalment.
Madankollu, ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-ġejjieni tas-suq intern
jiżvelaw għadd ta' nuqqasijiet li jispikkaw fis-suq intern għall-merkanzija, li qed
ikomplu jkollhom effett negattiv kemm fuq in-negozji kif ukoll fuq il-konsumaturi.
Pereżempju, il-partijiet interessati jqisu li minħabba r-regoli nazzjonali tekniċi huma fil-fatt
għad m'għandhomx aċċess għal kummerċ ħieles fl-UE. Dan ifisser ukoll li l-konsumaturi ma
jkunux jistgħu isibu dawn il-prodotti fis-swieq nazzjonali tagħhom u li l-għażla se tonqos. Ilpartijiet interessati jilmentaw pereżempju, dwar l-inċertezzi u l-inkonsistenzi fir-rekwiżiti
eżistenti ta' l-UE għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti u dwar in-nuqqasijiet rigward il-marka CE
fuq il-prodotti. Il-konsumaturi mhumiex żguri mit-tifsira sħiħa tal-marka CE u xi Stati
Membri huma aktar esiġenti minn oħrajn meta japplikaw ir-regoli. Iċ-ċertifikati ta' konformità
jistgħu ma jiġux rikonoxxuti f'pajjiżi oħra u l-manifatturi jistgħu jkunu suġġetti għal livelli
differenti ta' spejjeż minn korpi ta' verifika u ta' ċertifikazzjoni. Barra minn hekk, ħafna
ċittadini għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' xogħol eċċessiv ta' burokrazija u ma' spejjeż
żejda biex jirreġistraw, jew jittrasferixxu l-karozza tagħhom f'pajjiżhom.
Suq intern integrat mingħajr fruntieri jibqa' l-aħjar mod biex itejjeb il-kompetittività
ta' l-ekonomija Ewropea. Billi għad hemm ħafna burokrazija żejda u inċertezza involuta filkummerċ ta' ċerti prodotti fi ħdan l-UE, din il-Komunikazzjoni tipproponi erba' inizjattivi
ġodda biex ikomplu jiffaċilitaw aktar il-moviment liberu tal-merkanzija u biex jissemplifikaw
u jimmodernizzaw ir-regoli u l-prinċipji tas-suq intern, skond il-principji ta'
Regolamentazzjoni Mtejba.
• Proposta għal Regolament li jistipula l-proċeduri dwar l-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali
tekniċi għal prodotti mqiegħda legalment fuq is-suq fi Stat Membru ieħor;
• Proposta għal Regolament dwar l-akkreditazzjoni u l-attivitajiet ta' sorveljanza fis-suq;
• Proposta għal Deċiżjoni dwar qafas legali komuni għal prodotti industrijali;
• Komunikazzjoni interpretattiva dwar proċeduri għar-reġistrazzjoni ta' vetturi b'magna li
joriġinaw minn Stat Membru ieħor.
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Dawn l-erba' inizjattivi huma elementi kruċjali ta' l-istrateġija mnedija mill-ġdid dwar lImpjiegi u t-Tkabbir. Huma parti integrali mill-għanijiet il-ġodda u mis-sensiela ta' inizjattivi
li l-Kummissjoni se tippreżenta fir-reviżjoni li għaddejja bħalissa dwar is-Suq Wieħed fisseklu 21.
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1.

INTRODUZZJONI
Is-Suq Intern għall-Merkanzija huwa element fundamentali għall-Integrazzjoni
Ewropea. Dak li tnieda 50 sena ilu bħala parti minn unjoni doganali, li kienet tinvolvi
t-tneħħija ta' dazji doganali ġewwa l-Komunità Ewropea mill-1968 u l-istabbiliment
ta' tariffa komuni esterna, sar mal-mogħdija taż-żmien wieħed mill-blokki essenzjali
għall-bini tal-qawwa u l-istabbiltà fl-Ewropa. Minkejja l-kumplessità kbira u d-daqs
tal-ħidma, l-Komunità kienet kapaċi tistabbilixxi pjuttost malajr qafas legali li biddel
il-ħajja taċ-ċittadini u tan-negozji għall-aħjar. Is-suq intern għall-merkanzija
mhuwiex biss katalizzatur ewlieni ta' tkabbir ġewwa l-Komunità iżda jinfluwenza
bil-qawwi l-kapaċità ta' l-UE fil-kompetizzjoni tagħha internazzjonalment.
Din il-komunikazzjoni qed titressaq fil-kuntest tar-reviżjoni li għaddejja bħalissa tasSuq Wieħed fis-Seklu 21, li r-riżultati tagħha se jiġu ppreżentati f'żewġ passi matul l2007: rapport interim previst għal Frar 2007 għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa
biex jiġi segwit minn proposti aktar konkreti fil-ħarifa 2007. Din ir-reviżjoni tibni
fuq konsultazzjoni pubblika li twettqet fl-2006 u se tipprovdi analiżi globali ta' l-erba'
libertajiet tas-Suq Wieħed. Ir-rapport finali għandu jressaq sensiela ta' inizjattivi, li
għandhom jikkomplementaw dak kollu li huwa deskritt fil-Komunikazzjoni preżenti
u fil-proposti mehmuża tagħha.
Din il-Komunikazzjoni takkompanja u tispjega għadd ta' inizjattivi li għandhom
iħaffu aktar il-moviment liberu tal-merkanzija kontra l-isfond li għadhom jeżistu linċertezzi u/jew il-burokrazija fit-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti madwar l-UE.

2.

IS-SUQ INTERN GĦALL-MERKANZIJA JIFFUNZJONA TAJJEB...
Is-suq intern għall-merkanzija rabat lill-ekonomiji Ewropej aktar qrib xulxin u lkummerċ bejn l-Istati Membri nfirex bil-qawwa. Il-kummerċ intra-UE 27 jgħodd
għal żewġ terzi mill-kummerċ totali u jiżvela l-importanza ewlenija tal-kummerċ
bejn is-27 Stat Membru meta mqabbel mal-kummerċ mal-bqija tad-dinja.
Illum insibuha diffiċli nimmaġinaw il-ħajja fl-UE mingħajr prodotti ġejjin minn
barra art twelidna. F'kull ħanut fl-Ewropa issa hemm għażla ta' prodotti ħafna usa'
ta' kwalità aħjar. Anke prodotti ta' kuljum mhumiex biss immanifatturati f'art
twelidna, iżda jiġu mill-Ewropa kollha. Iżda mhumiex biss iċ-ċittadini ta' l-UE li
jgawdu mill-ħsad tas-suq intern għall-merkanzija. In-negozji jistgħu jaħdmu ħafna
aktar b'effiċjenza billi jaqtgħu l-ispejjeż ta' konformità u permezz ta' l-ekonomiji ta'
skala offruti mill-armonizzazzjoni tar-regoli nazzjonali tekniċi.

MT

4

MT

Fis-suq intern għall-merkanzija, twettqu kważi l-wegħdiet kollha li kienu saru filWhite Paper ta' l-1985 dwar it-tlestija tas-Suq Intern. Permezz ta' l-applikazzjoni ta'
l-Artikoli 28 sa 30 tat-Trattat KE u l-leġiżlazzjoni sekondarja, l-ostakoli tekniċi
kważi kollha għall-kummerċ intra-UE fil-merkanzija ġew eliminati, u b'mod
partikolari l-ostakoli fil-katina ta' forniment. Ħafna mill-ħidma ta' sisien issawwret
qabel l-1992. L-aktar ostakoli importanti li baqgħu fil-kummerċ intra-UE filmerkanzija huma fil-qasam mhux armonizzat jew f'oqsma oħra daqstant importanti
bħat-tassazzjoni (fejn il-livell ta' armonizzazzjoni mhuwiex biżżejjed biex ineħħi
b'mod effettiv l-ostakoli li ġejjin mit-taxxi u t-tfixkil fis-Suq Wieħed) u l-proprjetà
intellettwali.
L-istħarriġ juri li l-biċċa l-kbira ta' l-intrapriżi u ċ-ċittadini huma sodisfatti bilmod ta' kif is-suq intern għall-merkanzija qed jaħdem attwalment. Ir-riżultati ta'
edizzjoni speċjali tat-tabella ta' valutazzjoni għas-Suq Intern dwar "10 snin ta' suq
intern mingħajr fruntieri" (2002) juru li 76% tal-kumpaniji li qed jieħdu sehem flistħarriġ u li qed jesportaw lil 6 pajjiżi oħra jew iżjed ta' l-UE qiesu dan l-impatt tassuq intern fuq in-negozji tagħhom bħala wieħed pożittiv. Aktar minn 60% ta' dawn
il-kumpaniji qalu li s-suq intern kien ikkontribwixxa għas-suċċess tagħhom fil-bejgħ
tal-prodotti tagħhom lill-Stati Membri oħra. Eurobarometer ta' dan l-aħħar1 wera li 3
ċittadini minn 4 fl-UE (75%) jemmnu li s-suq intern għall-merkanzija għandu impatt
pożittiv.
3.

...IŻDA QED JINBIDEL B'RATA MGĦAĠĠLA,...
Mit-tneħħija tal-fruntieri interni mill-1 ta' Jannar 1993 il-qagħda ġewwa u barra lUnjoni Ewropea inbidlet b'mod drammatiku.
• Il-konsumatur igawdi l-benefiċċji tas-suq intern għall-merkanzija: Sa mill1993 is-suq intern għall-merkanzija ġie affermat mat-tneħħija tal-ostakoli tekniċi
fil-katina ta' forniment biex il-prodott ikun jista' jinbiegħ lokalment lillkonsumatur. Il-prodott kien kważi esklussivament offrut għall-bejgħ lillkonsumatur fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu. Il-ġabra ta' tagħrif dwar prodotti
oħra għall-bejgħ fi bnadi oħra fl-UE kienet diffiċli u ħadet ħafna ħin. Issa, l-katina
tipika ta' forniment tal-bidu tad-disgħinijiet hija kkomplementata minn katini
ġodda ta' forniment. Minħabba fl-użu dejjem jikber ta' l-internet, it-tneħħija talfruntieri fi ħdan l-UE, l-introduzzjoni ta' l-Euro, il-waqgħa fl-ispejjeż tat-trasport
eċċ, il-klijenti/konsumaturi għandhom għażla ħafna ikbar rigward minn fejn, meta
u kif se jixtru prodott partikolari. Għalhekk, huma qegħdin dejjem aktar jixtru
prodotti (bħal vetturi b’magna) minn Stati Membri oħra jew mill-bogħod.
Konsegwentement, il-probabbiltà li l-intrapriżi jiltaqgħu ma' ostakoli għallkummerċ ġewwa l-UE qed tonqos, iżda għall-konsumaturi qiegħda x'aktarx
tiżdied.
• L-innovazzjoni tal-prodotti qed timxi b'pass mgħaġġel: Qed jinħolqu
teknoloġiji ġodda li jippermettu l-introduzzjoni mgħaġġla ta' prodotti ġodda u żżieda fil-flessibilità tal-proċessi ta' produzzjoni.
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• L-intrapriżi jkollhom jadattaw malajr għall-isfidi l-ġodda: L-intrapriżi issa
qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' sfidi ewlenin, li xi wħud huma interni (żieda b'rata
mgħaġġla ta' żvilupp teknoloġiku, nuqqasijiet fil-ħiliet), filwaqt li oħrajn huma
esterni (l-istennijiet tas-soċjetà rigward il-ħarsien tal-konsumatur, ta' l-ambjent u
tas-saħħa). Fl-istess ħin, qed tinħoloq sistema ekonomika dinjija ġdida
kkaratterizzata minn mobilità għolja. In-negozji fl-UE qed jaffaċċjaw iż-żieda flinternazzjonalizzazzjoni ta' l-ekonomija dinjija li qed titmexxa minn titjib filmezzi tat-trasport, mill-waqgħa fl-ispejjeż ta' komunikazzjoni, min-nuqqas ta'
ostakoli fil-kummerċ u l-investimenti u minn kompetizzjoni aktar qawwija bilħolqien ta' kompetituri dinjija ġodda.
4.

... U MA HEMM L-EBDA LOK GĦALL-KOMPJAĊENZA
Minkejja l-bosta suċċessi tiegħu, is-suq Intern għall-merkanzija mhuwiex
komplut. Għandu jqis l-aħħar avvanzi teknoloġiċi li saru, l-ambjent globali, u lħtiġijiet li jinbidlu tal-konsumaturi. It-titjib tas-Suq Intern huwa proċess stabbli
dejjem għaddej, li jitlob sforz kontinwu, viġilanza u aġġornament.
Il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar il-ġejjieni tas-Suq Intern
f'April 2006. Ir-riżultati tagħha2 wrew li, għalkemm ħafna mill-partijiet interessati
huma sodisfatti bil-kisbiet konsiderevoli tiegħu, hemm żewġ diffikultajiet li
jirrigwardaw is-suq intern għall-merkanzija:
• Ir-regoli nazzjonali tekniċi għadhom jikkostitwixxu ostakoli importanti
għall-kummerċ ħieles fi ħdan l-UE. L-applikazzjoni u l-infurzar dgħajfa tarregoli tat-Trattat, b'mod partikolari fis-setturi ta' prodotti mhux armonizzati, titqies
bħala ostakolu ewlieni, b'mod partikolari għall-SMEs. Il-partijiet interessati
jargumentaw li r-regoli nazzjonali tekniċi xorta jwasslu għal ostakoli sostanzjali
għal-moviment ħieles tal-merkanzija fl-UE, li jirriżultaw f'kontrolli u testijiet
amministrattivi żejda. Il-partijiet interessati jqisu li s-sistema attwali tassorveljanza tas-suq teħtieġ titjib konsiderevoli, billi ma hemmx konsistenza ta'
strateġija fl-Istati Membri. Flimkien ma' dan, l-Istati Membri m'għandhomx
biżzejjed riżorsi adatti li jistgħu jlaħħqu ma' ambjent kummerċjali li dejjem qed
jinbidel.
• Ħafna mir-regoli ta' l-UE huma inkonsistenti jew ta' xkiel: Il-partijiet
interessati jilmintaw dwar inċertezzi u inkonsistenzi fir-regoli ta' l-UE:
Pereżempju, hemm definizzjonijiet differenti li japplikaw għall-istess prodott
filwaqt li kunċetti fundamentali oħra ma huma definiti bl-ebda mod. Il-proċeduri
differenti ta' valutazzjoni ta' konformità jikkoinċidu u l-korpi ta' valutazzjoni ta'
konformità għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' ostakoli legali. Il-partijiet
interessati huma għalhekk tal-fehma li l-qafas regolatorju għall-merkanzija għadu
fframmentat ħafna. Il-partijiet interessati jiġbdu l-attenzjoni wkoll għannuqqasijiet tal-marka CE, it-tifsira vera tagħha ta' spiss ma tinftiehemx.
Barra minn hekk, qed jinħolqu ostakoli ġodda għaċ-ċittadini bil-mod il-mod, bħal
pereżempju fit-taqsima tal-vetturi b’magna. It-trasferiment ta' vetturi b’magna għal
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Stat Membru ieħor għadu sors ewlieni ta' lmenti, b'mod partikolari minħabba fi
proċeduri ta' approvazzjoni u ta' reġistrazzjoni li huma ta' xkiel. Il-proċeduri ta'
approvazzjoni għal vetturi b’magna diġà użati huma ta' spiss rallentati u għaljin u xi
drabi jwasslu għal projbizzjoni ta’ l-użu ta' karozza li qabel kienet qed tintuża
legalment fit-toroq ta' Stat Membru ieħor. Il-proċeduri ta' reġistrazzjoni ta' karozzi li
joriġinaw minn Stat Membru ieħor ta' spiss jeħtieġu formalitajiet amministrattivi
eċċessivi.
5.

NIRRIKORRU LEJN IS-SOLUZZJONIJIET
Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-ġejjieni tas-Suq Intern mhumiex
ambigwi: il-kwalità tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar il-merkanzija jeħtieġ li titjieb
u jeħtieġ bis-sħiħ li l-attenzjoni ddur aktar lejn il-bżonnijiet u l-interessi taċċittadini fis-Suq Intern għall-merkanzija.
Il-Kummissjoni għalhekk qed tissuġġerixxi erba' inizjattivi differenti, li huma:
• Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi
proċeduri li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni ta' ċerti regoli nazzjonali
tekniċi għal prodotti mqiegħda legalment fis-suq fi Stat Membru ieħor u li
tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE;
• Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistipula rrekwiżiti għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq li għandhom x'jaqsmu mattqegħid fis-suq ta' prodotti;
• Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni
għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti;
• Komunikazzjoni interpretattiva dwar proċeduri għar-reġistrazzjoni ta' vetturi
b’magna li joriġinaw fi Stat Membru ieħor.
L-għan ta' dawn l-azzjonijiet huwa li jsolvu xi wħud mid-diffikultajiet ewlenin li
għandhom x'jaqsmu mas-suq intern għall-merkanzija li ġejjin mill-konsultazzjoni
pubblika dwar il-ġejjieni tas-Suq Intern, billi joffru s-soluzzjonijiet li ġejjin:

5.1.

L-eliminazzjoni ta' ostakoli importanti għall-kummerċ ħieles ikkawżati minn
regoli nazzjonali tekniċi
Il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija huwa stipulat fit-Trattat tal-KE u
huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha. It-Trattat jobbliga lill-Istati
Membri li jaċċettaw il-prodotti manifatturati legalment jew mqiegħda fis-suq fi
Stat Membru ieħor li mhumiex suġġetti għall-armonizzazzjoni Komunitarja,
sakemm ma tkunx ġustifikata speċifikament ir-restrizzjoni kummerċjali fuq il-bażi ta'
rekwiżiti prinċipali fl-interess pubbliku ġenerali, bħall-ħarsien għas-saħħa talbniedem jew il-ħarsien ta' l-ambjent. Dan ifisser li ċerti ostakoli nazzjonali jistgħu
jiġu ġġustifikati, waqt li oħrajn ma jistgħux.
Fil-prattika, madankollu, l-ostakoli tekniċi għall-moviment liberu tal-merkanzija
fi ħdan l-UE għadhom mifruxa ma' kullimkien. L-ostakoli tekniċi jinħolqu mir-
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regoli nazzjonali li jobbligaw lill-intrapriżi biex jadattaw il-prodotti mqiegħda
legalment fis-suq fl-Istat Membru ta' l-oriġini għar-regoli ta' l-Istat Membru ta'
destinazzjoni. Fi stħarriġ, madwar 35% ta' l-intrapriżi rrappurtaw problemi minħabba
f'regoli tekniċi fi Stat Membru ieħor u madwar 50% ta' l-intrapriżi ddeċidew li
jadattaw il-prodotti tagħhom għal dawn ir-regoli3.
Diversi fatturi jispjegaw għalfejn dawn l-ostakoli għadhom jeżistu. Ħafna
intrapriżi għandhom nuqqas ta' għarfien espert, ħin, riżorsi umani adegwati u flus
biex isostnu d-drittijiet tagħhom fl-Istat Membru fejn bi ħsiebhom ibigħu l-prodotti
tagħhom. Hemm ukoll nuqqas ta' għarfien ġenerali min-naħa ta' l-intrapriżi u lawtoritajiet nazzjonali dwar il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija. Huma ta'
spiss iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza legali dwar il-piż tal-prova fil-każ ta'
diskussjoni. Barra minn hekk, l-intrapriżi jidħlu għal riskju meta jiddeċiedu li jpoġġu
prodott fis-suq fi Stat Membru ieħor. Huwa diffiċli għan-negozji li jsiru jafu minn
qabel jekk jistgħux ibigħu il-prodotti tagħhom b'mod legali fi Stat Membru ieħor.
Għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat il-prinċipju li l-Istati Membri huma
obbligati li jikkumpensaw lill-individwi għat-telf jew għad-dannu kkawżat minħabba
fi ksur ta' liġi Komunitarja direttament applikabbli li għaliha jistgħu jinżammu
risponsabbli, din l-inċertezza twassal fil-prattika għall-evitar tar-riskju: l-intrapriżi se
joqogħdu lura mir-riskji billi jevitaw kwalunkwe kunflitt jew diskussjoni possibbli
ma' l-awtoritajiet nazzjonali ta' l-Istat Membru ta' destinazzjoni.
Il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija huwa mnaqqax fit-Trattat u
kien is-suġġett ta' għadd ta' deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. L-isforzi biex
jitħaddem dan il-prinċipju bis-sħiħ għandhom jissaħħu sabiex il-prodotti mqiegħda
legalment fis-suq fi Stat Membru wieħed ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq fi bnadi
oħra fl-UE. Il-proposta għal Regolament li jistipula l-proċeduri li għandhom
x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti
mqiegħda legalment fis-suq fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni
3052/95/KE għalhekk tiżgura li l-intrapriżi jistgħu jorbtu fuq dan il-prinċipju ta'
Trattat u li l-amministrazzjonijiet nazzjonali għandhom l-għodda sabiex
jimplimentawha.
Il-filosofija tal-proposta hija t-trasparenza u l-effiċjenza: it-trasparenza ta' linformazzjoni li għandha tiġi skambjata bejn żewġ intrapriżi u l-awtoritajiet
nazzjonali, l-effiċjenza billi tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' verifiki u ta' l-ittestjar, li
jippermettu lill-Istati Membri jżommu livell għoli ta' ħarsien għall-konsumaturi u
għall-ambjent tagħhom. B'mod partikolari, il-proposta tindirizza l-piż tal-prova billi
tfassal ir-rekwiżiti proċedurali għaċ-ċaħda ta' l-aċċess għas-suq ta' prodott. Ilproposta tistabbilixxi li l-Istat Membru tad-destinazzjoni jrid jiġġustifika bil-miktub
ir-raġuni teknika jew xjentifika eżatta għall-intenzjoni tiegħu li jiċħad l-aċċess talprodott għas-suq nazzjonali. L-operatur ekonomiku jkun ukoll intitolat li jiddefendi lkaż tiegħu u li jressaq argumenti solidi quddiem l-awtoritajiet kompetenti.
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5.2.

It-twassil ta' prodotti fis-suq: is-sikurezza l-ewwel!
L-iżvilupp gradwali tas-suq intern għall-merkanzija ħoloq taħlita ta' regoli u
proċeduri differenti. Xi wħud minnhom huma ta' xkiel kbir għall-intrapriżi u għallawtoritajiet ta' sorveljanza u joħolqu spejjeż amministrattivi għolja u inkonsistenzi
legali bla bżonn għall-applikazzjoni. Għalkemm oriġinalment imfassla biex iżidu ssaħħa u s-sikurezza, ir-regolamenti tekniċi jistgħu jsiru wkoll stumenti għallprotezzjoniżmu tas-suq.
Qabel kollox, ir-regoli dwar il-valutazzjoni ta' konformità għall-prodotti għandhom
isiru ħafna inqas ikkumplikati għall-intrapriżi u l-awtoritajiet. Kif jinsabu l-affarjiet
bħalissa, xi prodotti jridu jgħaddu minn proċeduri differenti biex jissodisfaw irrekwiżiti ta' bosta direttivi differenti. F'ħafna oqsma, l-intrapriżi jridu jiżguraw ilkonformità mhux biss ma' biċċa waħda ta' leġiżlazzjoni, iżda ma' varjetà ta' strumenti
legali. Minħabba fil-kliem differenti u l-kunċetti isir dejjem aktar u aktar diffiċli
għall-intrapriżi biex jifhmu l-obbligi legali tagħhom. Huma obbligati li jirrikorru
aktar spiss għall-għarfien espert legali biex jimplimentaw il-liġi kif suppost. F'xi
każijiet il-manifatturi huma wkoll obbligati li jirrikorru għand korpi differenti ta'
verifika biex dawn jiċċertifikaw l-istess prodott taħt direttivi differenti. Barra minn
hekk, saret meħtieġa attestazzjoni indipendenti u awtoritattiva tal-kompetenza, limparzjalità u l-integrità tal-korpi għall-valutazzjoni tal-konformità.
It-tieni, l-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq saru kruċjali biex iħarsu l-konsumaturi
minn prodotti li mhumiex sikuri jew li ma jikkonformawx. Is-sikurezza tas-suq
Ewropew tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq l-infurzar attiv u uniformi tar-rekwiżiti
Komunitarji dwar is-sigurtà tal-prodott. Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali
m'għandhomx il-mezzi meħtieġa biex japplikaw is-sorveljanza tas-suq b'mod
effiċjenti u konsistenti. Ikollhom konsistentement iħabbtu wiċċhom ma' sfidi ġodda,
pereżempju ma' ekonomiji li qed jinbidlu b'mod rapidu, ma' prodotti ġodda fis-suq u
ma' għadd ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terżi li qed jiżdied. Flimkien ma' dan, linternazzjonalizzazzjoni u l-kumplessità tat-tranżazzjonijiet kummerċjali li qed
jiżdiedu jagħmluha aktar u aktar diffiċjli li jiġu identifikati l-atturi fil-katina taddistribuzzjoni u l-awtoritajiet ta' spiss ma jkunux jistgħu jsibu l-persuna adatta li
għandhom jindirizzaw meta tinqala' problema.
Il-mod ta' kif is-sorveljanza tas-suq hija attwalment organizzata fl-Ewropa m'għadux
aktar adatt għal suq intern mingħajr fruntieri. Il-prodotti jiċċirkolaw liberament filKomunità mingħajr ma jgħaddu minn punti interni ta' kontrolli, iżda s-setgħat ta' lawtoritajiet nazzjonali huma limitati għat-territorji tagħhom.
Il-konsegwenza hija li prodotti mhux sikuri jgħaddu mill-għarbiel u jitpoġġew fissuq. Dawn il-prodotti ta' spiss ikunu jfissru riskju finanzjarju u ta' saħħa għallkonsumatur. Din is-sitwazzjoni toħloq ukoll vantaġġ kompetittiv inġust għalloperaturi li ma jirrispettawx ir-regoli, speċjalment f'oqsma li huma sensittivi għallprezzijiet. Billi ma josservawx ir-rekwiżiti materjali jew proċedurali, jistgħu
jiffrankaw sew fuq l-ispejjeż ta' konformità u għalhekk joffru l-prodotti tagħhom bi
prezzijiet aktar baxxi minn dawk tal-kompetituri tagħhom li jirrispettaw il-liġi.
Għalhekk, l-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq jeħtieġu li jkunu koordinati u msaħħa
madwar is-suq intern kollu mingħajr fruntieri, fejn ta' spiss teħtieġ azzjoni miftiehma,
mifruxa ma' l-Ewropa kollha.
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It-tielet, il-marka CE teħtieġ ħafna aktar protezzjoni. Fit-teorija, ir-rwol tal-marka
CE huwa sempliċi: turi lill-awtoritajiet ta' infurzar u lill-konsumaturi li l-manifattur
jiddikjara li huwa applika d-direttivi ta' l-UE applikabbli kollha. Għalhekk, prodott li
jkollu l-marka CE jibbenefika miċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità.
Flimkien ma' dan, ħafna kummerċjanti ġewwa u barra l-UE mhux dejjem jifhmu ttifsira tal-marka CE u għadd ta' prodotti bil-marka CE ma jikkonformawx malleġiżlazzjoni. Dawn il-prodotti normalment ma joffrux l-istess livell ta' sikurezza
bħall-prodotti li jikkonformaw u għalhekk joħolqu riskju ewlieni għall-konsumaturi.
Ukoll, prodotti li ma jikkonformawx jistgħu jiġu prodotti b'inqas spejjeż. Din issitwazzjoni għalhekk toħloq vantaġġ kompetittiv inġust għall-operaturi li ma
jirrispettawx il-liġijiet.
Il-proposta għal Deċiżjoni dwar qafas komuni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti
għandha toħloq konsistenza ċara għall-proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità
għal prodotti sabiex tevita xogħol doppju u tqaċċċat il-proċeduri ta' xkiel. Għandha
wkoll tippreżenta dispożizzjonijiet armonizzati għal-leiġiżlazzjoni fil-ġejjieni.
B'mod parallel ma' din il-proposta, il-Kummissjoni se tiżgura l-ħarsien legali talmarka CE permezz tar-reġistrazzjoni tagħha bħala marka kollettiva. Dan il-ħarsien
il-ġdid se jippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi li jieħdu azzjoni rapida u effiċjenti
kontra min jabbuża. Dan se jipproteġi wkoll lin-negozji li jirrispettaw ir-regoli kontra
l-kummerċjanti illegali li jpoġġu l-marka CE fuq prodott li ma joffrix il-livell għoli
ta' ħarsien meħtieġ fl-Ewropa.
Il-proposta għal Regolament li jistipula r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u ssorveljanza tas-suq relatati mat-tqegħid fis-suq ta' prodotti se jissemplifika lvalutazzjoni ta' konformità permezz ta' l-akkreditazzjoni ta' laboratorji u ta' postijiet
ta' kontrolli, biex iċ-ċertifikati tagħhom u r-rapporti ta' l-ittestjar ikunu aċċettati
madwar l-UE kollha.
Is-sikurezza tal-konsumatur se tibqa fuq quddiemnett. Il-proposta għal Regolament li
jistipula r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq relatati mat-tqegħid
fis-suq ta' prodotti għalhekk se jsaħħaħ ukoll l-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq
madwar l-UE kollha, sabiex il-prodotti li ma jikkonformawx jistgħu jiġu identifikati
faċilment u rtirati mis-suq.
5.3.

Għajnuna liċ-ċittadini biex jittrasferixxu l-karozza tagħhom lejn Stat Membru
ieħor
Il-Kummissjoni wegħdet fl-Aġenda taċ-Ċittadini4 li tneħħi ostakoli speċifiċi għaċċittadini. L-ostakoli jinħolqu ta' spiss meta ċ-ċittadini jixtru vetturi b’magna fi Stat
Membru ieħor. Filwaqt li bosta miżuri (bħal pereżempju s-sistema tat-tip ta'
approvazzjoni UE tal-vettura kollha (WVTA) u r-regolament ġdid ta' eżenzjoni sħiħa
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni fil-bejgħ u l-għoti ta' servizz talvetturi b'magna) irrendew il-bejgħ transkonfinali ta' vetturi b'magna ħafna iżjed faċli,
bosta ċittadini għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' burokrazija eċċessiva u spejjeż
żejda għar-reġistrazzjoni tal-karozza tagħhom fi, jew it-trasferiment tagħha lejn, il-
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pajjiż ta' residenza tagħhom. Il-ħafna problemi prattiċi li jinħolqu sforz talformalitajiet burokratiċi ta' reġistrazzjoni għadhom iżommu liċ-ċittadini milli jixtru lkarozza tagħhom barra pajjiżhom.
Dawn il-problemi x'aktarx jinqatgħu fit-terminu t-twil taż-żmien, meta l-karozzi
kollha jkollhom iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni armonizzat.
Għalhekk il-Kummissjoni għażlet li tippubblika komunikazzjoni interpretattiva dwar
proċeduri għar-reġistrazzjoni ta' vetturi b’-magna li joriġinaw minn Stat Membru
ieħor. Il-komunikazzjoni tagħti ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-prinċipji tal-liġi
tal-KE li japplikaw għar-reġistrazzjoni ta' vetturi fi Stat Membru għajr fl-Istat li fih
inxtrat il-vettura, u lejn it-trasferiment ta' reġistrazzjoni bejn l-Istati Membri, fiddawl ta' żviluppi ta' dan l-aħħar fil-leġiżlazzjoni Ewropea u fil-ġurisprudenza talQorti tal-Ġustizzja.
Il-komunikazzjoni għandha sservi ta' bażi bħala gwida għaċ-Ċittadin dwar ittrasferiment ta' vetturi fi ħdan l-UE.
6.

KONKLUŻJONI
Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea hija li jitħaddem aħjar isSuq Intern għall-merkanzija għall-intrapriżi u ċ-ċittadini. Ir-rekwiżiti fundamentali
mhumiex daqshekk differenti minn dak li kienu fl-1985 meta l-Kummissjoni
ppubblikat il-White Paper tagħha dwar it-Tlestija tas-Suq Intern u fl-1993 blintroduzzjoni tas-suq wieħed Ewropew. Issa, bħal qabel, suq integrat mingħajr
fruntieri jibqa' l-aħjar mod biex itejjeb il-kompetittività ta' l-ekonomija Ewropea. Suq
Intern għall-merkanzija li jaħdem aħjar huwa għalhekk element kritiku ta' listrateġija mnedija mill-ġdid għall-Impjiegi u għat-Tkabbir biex tippermetti l-UE li
tikkompeti u tkun ta' suċċess f'ekonomija globali, li fiha l-imsieħba kummerċjali
ewlenin tagħna għandhom swieq kbar u maqgħuda. Dawn l-erba' inizjattivi huma
pass importanti f'din id-direzzjoni. Huma parti essenzjali mill-Istrateġija tas-Suq
Waħdieni għas-seklu 21.
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