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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi, fid-dawl tad-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima u t-

tnaqqis rapidu ta' ammont sinifikanti ta' riżorsi naturali fuq terminu ta' żmien qasir, hija 

sfida ewlenija li nirkupraw kemm jista' jkun riżorsi fl-Unjoni u nsaħħu t-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari; 

B. billi l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest tal-bżonn għal 

bidla olistika dwar kif nipproduċu u nikkunsmaw, u bħala parti mit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari; billi l-użu tar-riżorsi b'mod aktar effiċjenti jwassal ukoll għal 

iffrankar nett sostanzjali lin-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi u l-konsumaturi fl-Unjoni, 

filwaqt li jnaqqas l-emissjonijiet annwali totali ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-impatti 

ambjentali tal-prodotti; 

C. billi jeħtieġ jittieħdu inkunsidrazzjoni r-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal 

Internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet 

tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-

Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni 

mobbli fi ħdan l-Unjoni u l-linji gwida tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC); 

D. billi s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali jitlob miżuri speċifiċi li jtejbu d-durabbiltà, 

il-possibbiltà ta' tiswija u l-użu mill-ġdid u l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti; 

E. billi r-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur għandha rwol importanti f'dan ir-rigward; 

F. billi r-rapport "Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe" 

("Tkabbir intern: viżjoni ta' ekonomija ċirkolari għal Ewropa kompetittiva") mill-Ellen 

MacArthur Foundation juri biċ-ċar l-opportunitajiet involuti fil-qalba lejn mudelli ġodda 

ta' negozju, bħall-bejgħ ta' servizzi minflok ta' prodotti; 

G. billi l-kisba ta' mudell tal-ekonomija ċirkolari teħtieġ l-involviment ta' dawk li jieħdu 

deċiżjonijiet politiċi, iċ-ċittadini u n-negozji u timplika bidliet mhux biss fid-disinn u fil-

bejgħ tal-prodotti u s-servizzi, iżda wkoll fil-mentalità u l-aspettattivi tal-konsumaturi u fl-

attività tan-negozju, bil-ħolqien ta' swieq ġodda li jirrispondu għall-bidliet fix-xejriet tal-

konsum, li jevolvu lejn l-użu, l-użu mill-ġdid u l-kondiviżjoni ta' prodotti, b'tali mod li 

jgħinu biex jestendu l-ħajja utli tagħhom u biex jinħolqu prodotti kompetittivi, dejjiema u 

sostenibbli; 

H. billi f'ħafna lampi l-bozoz ma' jistgħux jiġu sostitwiti, u dan jista' jwassal għal problemi 

jekk bozza tieqaf tiffunzjona, jekk bozoz ġodda aktar effiċjenti jitqiegħdu fis-suq jew jekk 

il-preferenza tal-konsumatur, pereżempju fir-rigward tal-kulur li joħroġ mid-dawl, 

tinbidel, minħabba li l-lampa kollha jkollha tiġi sostitwita; 
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I. billi, waqt li l-ekonomija ċirkolari tiżviluppa, iridu jittieħdu passi ulterjuri li jinkoraġġixxu 

l-possibbiltà ta' tiswija, ta' titjib, id-durabbiltà u l-possibbiltà ta' riċiklar tal-prodotti sabiex 

jkunu estiżi l-ħajjiet u l-ħajja utli tal-prodotti u/jew il-komponenti tal-prodott; 

J. billi l-ewwel rabtiet fil-ġerarkija tal-immaniġġjar tal-iskart, tat-tnaqqis u tat-tħejjija għall-

użu mill-ġdid, huma l-aktar importanti bil-ħsieb li titnieda l-istrateġija ta' żero skart; 

K. billi l-konsum ta' riżorsi naturali fl-Ewropa żdied b'madwar 50 % f'dawn l-aħħar 30 sena u 

aħna nikkunsmaw 43 kg ta' riżorsi kull persuna kull jum; 

L. billi hu ekonomikament u ambjentalment meħtieġ li nippreservaw il-materja prima u 

nillimitaw il-produzzjoni tal-iskart; 

M. billi diversità akbar tal-prodott, ċikli ta' innovazzjoni aktar qosra u xejriet li kostantement 

jinbidlu qed iżidu l-frekwenza li biha prodotti ġodda qed jinxtraw b'tali mod li tiqsar il-

ħajja utli tal-prodott; 

N. billi qed jiġi offrut potenzjal akbar bit-tiswija, bi prodotti diġà użati u b'settur tal-

iskambju, jiġifieri s-settur li qed jaħdem bil-għan li jestendi l-ħajja tal-prodott; 

O. billi l-bozoz LED idealment għandhom ikunu elementi li jistgħu jinbidlu, mhux 

insostitwibbli; 

P. billi jenħtieġ jinstab bilanċ bejn l-għan li tkun estiża l-ħajja ta' prodott u s-salvagwardja 

tal-ambjent li għadu joffri inċentivi għall-innovazzjoni u għal żvilupp ulterjuri; 

Q. billi qed ikun hemm rapporti li l-ismartphones qed jiġu mfassla b'mod deliberat biex ma 

jibqgħux jiffunzjonaw sew wara sena jew sentejn; 

1. Jenfasizza li jrid jinstab bilanċ bejn l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, il-konverżjoni tal-

iskart f'riżorsi (materja prima sekondarja), is-simbjożi industrijali, l-innovazzjoni, id-

domanda tal-konsumatur, il-protezzjoni ambjentali u l-politiki tat-tkabbir fil-fażijiet kollha 

taċ-ċiklu tal-prodott, u jqis li l-iżvilupp ta' prodotti dejjem aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 

ma jridx jinkoraġġixxi ħajja iqsar jew ir-rimi prematur tal-prodotti; 

2. Jenfasizza li ħajja itwal għall-prodotti tippresupponi l-adozzjoni ta' miżuri kontra l-

obsolexxenza pprogrammata; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri 

xierqa biex jiġġieldu l-obsolexxenza ppjanata u biex iżidu l-awtonomizzazzjoni tal-

konsumatur permezz ta' informazzjoni mtejba dwar il-prodott; jistieden, barra minn hekk, 

lill-Kummissjoni teżamina rapporti li xi prodotti bħall-ismartphones qed ikunu mfassla 

b'mod deliberat biex ikollhom ħajja utli qasira ħafna u, jekk meħtieġ, tipproponi miżuri 

biex tiġġieled dan il-fenomenu; jistieden, ulterjorment, lill-Istati Membri jiskoraġġixxu t-

tqegħid fis-suq ta' prodott b'obsoloxxenza ppjanata; 

3. Jenfasizza li ħajja itwal għall-prodotti teħtieġ id-disponibbiltà ta' komponenti 

standardizzati u modulari li huma aktar faċli tibdilhom, flimkien ma' disinn funzjonali li, 

inter alia, jieħu inkunsiderazzjoni ż-żarmar; 

4. Jenfasizza li l-qalba lejn mudelli ta' negozju bħal "prodotti bħala servizzi" għandha l-

potenzjal li ttejjeb is-sostenibbiltà tal-produzzjoni u x-xejriet tal-konsum, dment li s-
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sistemi ta' produzzjoni/servizzi ma jirriżultawx f'ħajja mqassra tal-prodott, u jenfasizza li 

mudelli ta' negozju bħal dawn m'għandhomx jipprovdu opportunitajiet għall-evitar tat-

taxxa; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti adatti għal użu multiplu, li teknikament ikunu durabbli u 

jissewwew faċilment u li, meta jsiru skart u jkunu tħejjew għall-użu mill-ġdid jew għar-

riċiklaġġ, ikunu adattati biex isiru disponibbli fis-suq jew jitqiegħdu fis-suq sabiex tiġi 

ffaċilitata l-implimentazzjoni tajba tal-ġerarkija tal-iskart; jinsisti li l-miżuri adottati jieħdu 

inkunsiderazzjoni l-impatt tal-prodotti tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom kif ukoll il-ġerarkija 

tal-iskart; 

6. Jenfasizza li l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju ġodda, bħas-servizzi bbażati fuq l-internet, 

forom ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, ħwienet kbar li jbiegħu biss oġġetti użati u d-

disponibbiltà usa' ta' faċilitajiet ta' tiswija informali (cafes ta' tiswija, ħwienet tax-xogħol 

fejn persuni jagħmlu huma stess it-tiswijiet) jistgħu jgħinu biex jestendu l-ħajja tal-prodott 

u fl-istess ħin iżidu s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-prodotti b'ħajja twila kif 

ukoll il-fiduċja fihom; 

7. Jenfasizza li l-promozzjoni u l-appoġġ għal mudelli sostenibbli ta' produzzjoni u ta' 

konsum, l-użu ta' prodotti li huma effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, durabbli, faċli biex jiġu 

kondiviżi, jistgħu jerġgħu jintużaw, jissewwew u jiġu riċiklati mill-ġdid, kif ukoll li jkunu 

skoraġġiti prodotti b'obsolexxenza ppjanata fis-suq, huma l-aspetti ewlenin tal-

prevenzjoni tal-iskart; 

8. Jinnota r-rwol ta' strateġiji kummerċjali bħal-kiri tal-prodotti, fid-disinn ta' prodotti 

durabbli, fejn il-kumpaniji tal-kiri jżommu s-sjieda tal-unitajiet tal-kiri u jkollhom inċentiv 

biex jikkummerċjalizzaw mill-ġdid il-prodotti u jinvestu fid-disinn ta' prodotti aktar 

durabbli, li jirriżultaw f'volum aktar baxx ta' produzzjoni ġdida u ta' prodotti għar-rimi; 

9. Jenfasizza li l-kwalitajiet li jagħmlu prodott durabbli, li jista' jerġa' jintuża, riċiklabbli u li 

jista' jissewwa għandhom jiġu inkorporati fid-disinn tiegħu peress li l-ammont ta' riżorsi li 

prodott juża huwa determinat l-aktar matul il-fażi tad-disinn; jirrimarka li d-disinn ta' 

prodott hu fattur importanti fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, minħabba li dan 

għandu implikazzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott inkwistjoni; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jissostitwixxu 

s-sustanzi ta' tħassib kbir u jirrestrinġu s-sustanzi li jġibu magħhom riskji mhux 

aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' ċikli 

ta' materjali mhux tossiċi; 

11. Jenfasizza li l-Istati Membri jenħtieġ jinċentivaw l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, fejn 

ikun ta' benefiċċju għall-ambjent, u jappoġġjaw il-ħolqien ta' sistemi li jippromwovu 

attivitajiet ta' tiswija, użu mill-ġdid, manifattura mill-ġdid u rikondizzjonament ta' 

prodotti; 

12. Jinnota li hu meħtieġ tfassil aħjar biex il-prodott jista' jissewwa, meta wieħed iqis li hu 

kruċjali li jkunu disponibbli l-ispare parts għal dawk il-prodotti fejn estensjoni tal-ħajja 

tista' tinkiseb b'mod kosteffiċjenti; 
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13. Jappoġġja l-istabbiliment fil-livell tal-UE ta' definizzjoni ta' obsolexxenza ppjanata u l-

introduzzjoni ta' miżuri li jippenalizzaw il-prattiki kkonċernati; 

14. Jenfasizza li l-lista ta' prodotti ġodda bbażati fuq l-ekodisinn għandha tkun aktar 

ambizzjuża u tinkludi aktar prodotti; 

15. Jirreferi għar-rwol ta' pijunier ta' xi Stati Membri f'dan ir-rigward, bħall-inizjattiva tal-

pajjiżi tal-Benelux biex jiġġieldu l-obsolexxenza ppjanata u biex jestendu t-tul ta' ħajja ta' 

apparat (elettriku) tad-dar; jenfasizza l-importanza tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f'dan 

ir-rigward; 

16. Iqis bħala essenzjali li l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar il-mod li bih tiffunzjona 

l-garanzija statutorja ta' konformità; jitlob li r-referenza għall-garanzija tidher miktuba 

b'mod sħiħ fuq il-fattura ta' xiri tal-prodott;  

17. Ifakkar li għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-ekonomija ċirkolari, id-disponibbiltà ta' 

komponenti standardizzati u modulari, id-disinn għaż-żarmar u għal prodotti ta' ħajja twila 

u l-proċessi ta' produzzjoni effiċjenti għandhom rwol importanti; 

18. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu kampanji istituzzjonali li jippromwovu attivitajiet li 

jinvolvu t-tiswija, ix-xiri u l-bejgħ ta' prodotti mhux ġodda, il-kiri u l-iskambju, biex 

b'hekk jevitaw ix-xiri ta' prodotti ġodda; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li tistabbilixxi regoli dwar il-kontenut 

minimu ta' materjal riċiklat fi prodotti ġodda; 

20. Jinnota l-Pjan ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar l-Ekodisinn għall-perjodu 2016-2019; 

jilqa' b'mod speċjali l-inklużjoni tad-durabbiltà tal-prodotti bħala standard ambjentali 

possibbli fir-rigward ta' aspetti ta' materjal effiċjenti, inklużi l-estensjoni tal-ħajja tal-

prodotti, l-abbiltà li jerġgħu jintużaw il-komponenti jew jiġu riċiklati il-materjali ta' 

prodotti fi tmiem il-ħajja tagħhom, u l-użu mill-ġdid ta' komponenti użati u/jew materjal 

riċiklat fi prodotti; 

21. Itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi rieżami tal-leġiżlazzjoni tal-

ekodisinn sabiex testendi l-kamp ta' applikazzjoni tagħha għall-gruppi ewlenin kollha ta' 

prodott, mhux biss għal dawk li jużaw l-enerġija, u biex gradwalment tinkludi l-

karatteristiċi kollha relatati mal-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi bħala parti mir-rekwiżiti ta' 

disinn ta' prodott; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri adegwati li jobbligaw lill-manifatturi biex 

jiżguraw id-disponibbiltà tal-ispare parts, u, f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-

konsumaturi, tipprovdi informazzjoni dwar il-perjodu ta' żmien li matulu l-ispare parts 

ikunu disponibbli, u biex tiżgura li din tkun tapplika għal siti ta' bejgħ online, kif ukoll 

punti ta' bejgħ fiżiċi; 

23. Itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex tivvaluta, abbażi ta' analiżi tal-kost-benefiċċji, 

il-possibbiltà li jkunu stabbiliti valuri minimi għal materjali riċiklabbli fi prodotti ġodda 

fil-leġiżlazzjoni dwar l-ekodisinn; 

24. Jirrikonoxxi l-importanza ta' ekonomija kollaborattiva u ta' pjattaformi ta' ekonomija 
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kollaborattiva bħala mudelli ta' negozju sostenibbli ġodda li jippromwovu l-użu aktar 

effiċjenti ta' prodotti u l-ħajja itwal tagħhom; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rekwiżiti għat-tneħħija ta' batteriji u akkumulaturi 

tad-Direttiva dwar il-Batteriji (2006/66/KE)1 jkunu applikati u infurzati b'mod sħiħ mill-

Istati Membri, u biex tinkoraġġixxi mudelli ta' negozju li jiżviluppaw l-użu mill-ġdid tal-

batteriji; 

26. Jinnota bi tħassib l-ammont ta' skart elettroniku ġġenerat minn modems, routers u 

decoders/kaxxi set-top tat-TV meta l-konsumaturi jibdlu għal fornitur ġdid tat-

telekomunikazzjoni; ifakkar lill-konsumaturi u lill-fornituri tat-telekomunikazzjoni li 

skont ir-Regolament (UE) 2015/2120 il-konsumaturi diġà għandhom id-dritt li jużaw l-

apparat terminali tal-għażla tagħhom meta jibdlu għal fornitur ġdid tat-

telekomunikazzjoni; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni tqis kif is-sostitwibbiltà tal-bozoz LED tista' tkun inkoraġġita u 

ffaċilitata u tqis, minbarra l-miżuri tal-ekodisinn, approċċ anqas strett li jinvolvi, 

pereżempju, it-tikkettar, skemi ta' inċentiv, sejħa pubblika għall-offerti jew garanzija 

estiża jekk il-bozoz ma jkunux jistgħu jitneħħew; 

28. Jirrimarka li użu responsabbli ta' prodott idur mal-fatt li l-konsumaturi jkunu jistgħu 

jivvalutaw bi preċiżjoni l-impatt ambjentali tal-prodotti abbażi taċ-ċiklu ta' ħajja tagħhom, 

l-impronta ambjentali u l-kwalità tagħhom; 

29. Jenfasizza d-diffikultà li jkun introdott tikkettar obbligatorju li jipprovdi informazzjoni 

dwar il-ħajja mistennija tal-prodotti; jipproponi li sistema ta' tikkettar ta' dan it-tip 

għandha inizjalment tkun soġġetta għal perjodu ta' prova volontarja fil-livell tal-UE, 

abbażi ta' format u metodoloġija komuni; 

30. Jirrimarka li ammont kbir ta' skart elettroniku jeżisti minħabba l-fatt li l-produtturi 

m'għadhomx aktar jistgħu jipprovdu aġġornamenti tas-softwer kompatibbli mal-ħardwer; 

jemmen li l-produtturi għandhom ikunu mitluba jipprovdu aġġornamenti kompatibbli 

mas-softwer; 

31. Jirrimarka li jista' jkun provdut inċentiv għal disinn ta' prodott aktar sostenibbli bit-tisħiħ 

tal-prinċipju ta' responsabbiltà estiża tal-manifattur u l-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi li 

jridu jiġu ssodisfati; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu aħjar mill-ekotikketta tal-UE biex ittejjeb l-

informazzjoni dwar il-ħajja tal-prodotti u l-għarfien tal-konsumaturi dwar id-durabbiltà 

tal-prodotti; jenfasizza li għażla infurmata tal-konsumatur waqt li jkun qed jagħżel 

prodott/ditta tista' indirettament tipprovdi inċentivi ekonomiċi għall-manifatturi; 

jenfasizza li tikketta ekoloġika jenħtieġ tinkludi informazzjoni dwar il-ħajja minima jew l-

użu minimu ta' prodott, sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi tal-ħajja 

mistennija tal-prodott; 

                                                 
1 Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u 

akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE, ĠU L 266, 29.9.2006, 

p. 1. 
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33. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal miżuri dwar l-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi, 

jekk xieraq anke jekk biss fuq bażi volontarja, dwar il-ħajja mistennija ta' prodott, l-għadd 

ta' ċikli li għalihom hu mfassal biex jintuża u l-iskop ta' tiswija tiegħu, sabiex il-

konsumaturi jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ta' xiri aktar infurmati; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-manifatturi jagħmlu manwali dijanjostiċi u tas-servizz 

disponibbli għall-pubbliku, kif ukoll li jkollhom disponibbli fis-suq spare parts u 

aċċessorji għal għadd minimu ta' snin bi qbil mal-ħajja mistennija tal-prodott li għandu 

jkun indikat fuq l-ekotikketta tal-UE; 

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddedikaw riżorsi għal kampanji ta' 

edukazzjoni u informazzjoni, għall-promozzjoni ta' mudelli sostenibbli ta' konsum u 

produzzjoni u biex jiġu enfasizzati l-benefiċċji ta' progress lejn ekonomija ċirkolari 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; 

36. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt ekonomiku u ambjentali biex 

tiddetermina l-kamp ta' applikazzjoni ta' estensjoni, b'mod armonizzat, rigward id-durata 

tal-garanzija statutorja tal-konformità għall-prodotti; 

37. Jistieden lill-Istati Membri biex, fejn ikun meħtieġ, jikkoordinaw mal-awtoritajiet lokali u 

reġjonali, mal-kumpaniji u mal-assoċjazzjonijiet li jwettqu kampanji ta' sensibilizzazzjoni 

tal-konsumaturi dwar l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti; 

38. Jirrimarka li l-Kummissjoni m'għandhiex tuża l-Kontroll tal-Idoneità Regolatorja li jmiss 

biex jew tirtira jew tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ekotikketta tal-UE; 

39. Jemmen li hu importanti li jinħolqu inċentivi għall-manifatturi biex jipproduċu prodotti li 

jservu aktar fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi li l-manifatturi jenħtieġ ikopru l-

ispejjeż ta' riċiklaġġ jekk il-prodotti tagħhom ikollhom stennija ta' ħajja iqsar minn ħames 

snin; 

40. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-użu ta' indikaturi effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 

permezz ta' konvenzjonijiet internazzjonali sabiex ikun possibbli t-tqabbil bejn l-industriji 

u l-ekonomiji u biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi; 

41. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jwettqu sorveljanza effikaċi tas-suq biex jiġi żgurat li kemm il-

prodotti Ewropej kif ukoll dawk importati jkunu konformi mar-rekwiżiti fir-rigward tal-

politika tal-prodott u l-ekodisinn; 

42. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw inċentivi ekonomiċi għas-servizzi ta' tiswija tal-

prodotti biex jiffaċilitaw l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, filwaqt li jqisu li t-tnaqqis tat-

taxxa fuq it-tiswija ta' prodotti jista' jipprovdi inċentiv biex il-prodotti jerġgħu jintużaw u 

biex jistimula l-industrija tat-tiswija, bil-benefiċċji potenzjali ambjentali u soċjali li dan 

jista' jġib miegħu, inkluż VAT imnaqqas fuq l-attivitajiet ta' tiswija; 

43. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura li l-prodotti li jkunu għadhom jistgħu 

jintużaw jerġgħu jitqiegħdu lura fl-ekonomija ċirkolari b'mod aktar faċli u effikaċi; 

44. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jimplimentaw akkwist pubbliku ekoloġiku bħala għodda 

ta' politika sabiex titħaffef il-bidla lejn ekonomija ċirkolari; 
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45. Jitlob projbizzjoni totali fuq prodotti b'difetti interni mfassla biex itemmu l-ħajja tal-

prodott; 

46. Jinnota li t-titjib tal-kwalità ta' prodotti jista' jnaqqas l-obsolexxenza ta' prodott kif ukoll l-

impatti ambjentali u l-ispejjeż għall-utenti; 

47. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u 

jirrispettaw il-kompetenzi tagħhom; 

48. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi skambji ta' informazzjoni regolari u strutturati kif 

ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-Unjoni kollha, bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, 

inklużi l-awtoritajiet reġjonali u muniċipali; 

49. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja b'mod attiv l-inizjattivi ta' tiswija lokali, peress li 

dawn joħolqu wkoll impjiegi ekoloġiċi u jipprovdu servizz utli lill-konsumaturi. 



 

PE595.378v02-00 10/11 AD\1123322MT.docx 

MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 11.4.2017    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

62 

0 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marco Affronte, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 

Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, 

José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne 

Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, 

Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, 

Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Annie 

Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, 

Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Martin 

Häusling, Elisabeth Köstinger, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Ulrike 

Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart 

Staes, Tiemo Wölken 

 



 

AD\1123322MT.docx 11/11 PE595.378v02-00 

 MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

62 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Nils Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

ENF Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

GUE/NGL Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, 

Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Elisabeth Köstinger, Peter Liese, 

Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-
Ioana Vălean 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa 

Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano 

Zoffoli 

Verts/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 


