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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kummenti ġenerali

F'Lulju 2008, il-Kummissjoni Ewropea ressqet "Pjan ta’ Azzjoni għall-Konsum u l-
Produzzjoni Sostenibbli". Il-pakkett ta' azzjonijiet proposti jinkludi riformulazzjoni tad-
"Direttiva dwar l-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija"1 (Direttiva dwar l-Ekodisinn).
L-objettiv ġenerali tar-riformulazzjoni tad-Direttiva 2005/32/KE huwa li jestendi l-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha sabiex jippermetti l-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn anke għal 
prodotti relatati mal-enerġija. B'hekk, prodotti li ma jużawx l-enerġija huma stess, imma li 
għandhom impatt fuq il-konsum tal-enerġija, bħat-twieqi u apparat li juża l-ilma, se jkunu 
koperti wkoll mid-direttiva ta' qafas. Id-doċċoċ, pereżempju, bl-ekodisinn tal-parti minn fejn 
joħroġ l-ilma, jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma u b'hekk inaqqsu t-talba globali għat-tisħin 
tal-ilma.

Objettiv

1) Il-Kamp ta' Applikazzjoni tad-Direttiva

L-estensjoni proposta tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn għall-prodotti relatati mal-enerġija se 
toħloq aċċess għall-potenzjal kbir ta' ffrankar ta' enerġija li s'issa ma kienx sfruttat. Billi tkun 
permessa l-estensjoni għall-iffissar ta' standards ambjentali minimi għall-firxa akbar ta' 
prodotti, se jingħata kontribut għat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti. Dan se jgħin 
biex nibżgħu għar-riżorsi skarsi u għall-flus taċ-ċittadini.

Ladarba ma jistax ikun li l-prodotti kollha jkunu kkonċernati fl-istess ħin, l-estensjoni 
progressiva tkun approċċ li jintlaqa' b'sodisfazzjon. Madankollu, il-prodotti tal-futur jridu jiġu 
prodotti u użati mhux biss b'mod effiċjenti fl-enerġija, iżda wkoll b'effiċjenza ikbar fir-
rigward tar-riżorsi. Għalhekk huwa meħtieġ li jkunu ffissati skadenzi ċari meta l-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-Direttiva sabiex tkopri l-prodotti kollha (Artikolu 21) u 
mhux biss tagħmel evalwazzjoni ta' "kemm hu xieraq it-twessigħ tal-ambitu tad-Direttiva għal 
prodotti mhux relatati mal-enerġija" sal-2012.

2) L-iskoraġġiment ta' min irid japprofitta ruħu

Id-Direttiva dwar l-Ekodisinn kif ukoll il-proposta għall-estensjoni għall-prodotti relatati mal-
enerġija tippermetti l-awtoregolazzjoni tal-industrija, pereżempju impenji volontarji u 
unilaterali. Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li tippermetti li l-objettivi tad-Direttiva 
jintlaħqu b'inqas spejjeż u b'mod iktar rapidu u flessibbli. Madankollu, minħabba li n-natura 
tal-miżuri hija volontarja, m'hemm l-ebda assikurazzjoni li l-obbligi jkunu ssodisfati fil-
prattika. Barra minn hekk, impenji volontarji sikwit ikunu nieqsa mit-trasparenza u mill-
ambizzjoni.

                                               
1 Id-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta' qafas 
għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/57/KE u 2000/55/KE, Ġurnal Uffiċjali L 191, 
22/07/2005, P. 0029 - 0058
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L-industriji Ewropej qed jenfasizzaw li din id-dispożizzjoni tati lok li joperaw persuni li jridu 
japprofittaw ruħhom - atturi li ma jarawx fit-tul, li bi ħsiebhom joħorġu mis-suq u li jistgħu 
jitfgħu prodotti mhux konformi fis-suq. Dan jikkostitwixxi vantaġġ kompettitiv mhux ġust u 
ostakolu serju għal kundizzjonijiet indaqs. Għalhekk, il-miżuri leġiżlattivi għandhom jittieħdu 
qabel il-ftehimiet volontarji.

3) It-tisħiħ tat-trasparenza

It-trasparenza u l-informazzjoni ċara huma l-elementi ewlenin għat-tisħiħ u t-titjib kostanti 
tal-prodotti. Madankollu, l-esperjenza turi li hemm nuqqas ta' informazzjoni ċara u li 
tinftiehem faċilment għall-konsumaturi, l-industrija u l-korpi ta' implimentazzjoni dwar l-
ekodisinn. Barra minn hekk, il-proċess attwali ta' studji dwar l-implimentazzjoni/prodotti 
jieħu ħafna ħin u jqum il-flus, u minħabba f'hekk ikun hemm numru pjuttost żgħir ta' 
parteċipanti fil-laqgħat tal-partijiet interessati. L-SMEs b'mod partikulari mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed. It-twaqqif ta' bażi tad-dejta dwar prodotti b'ekodisinn (Art. 18a ġdid) 
tkun ta' valur miżjud kbir kemm għall-industrija u kemm għall-konsumaturi Ewropej billi 
toffri informazzjoni aċċessibbli b'mod faċli u billi tħaffef il-parteċipazzjoni rapida u flessibbli 
min-naħa tal-partijiet interessati.

Huwa wkoll importanti ħafna, barra minn hekk, li l-Kummissjoni tinforma immedjatament 
lill-Parlament Ewropew (Art. 3.3) dwar is-sejbiet tal-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza 
tas-suq, b'mod partikulari fil-każ ta' nuqqas ta' konformità.

Sfond

Il-kriżi finanzjarja attwali pjuttost issaħħaħ ir-responsabilità tal-UE li tonora l-impenji tagħha 
rigward l-enerġija u l-ambjent. Din hija ċans li jkunu ddefiniti mill-ġdid il-prijoritajiet tal-
Ewropa u biex il-prodotti Ewropej jingħataw spinta lejn il-quċċata tal-kompetizzjoni 
internazzjonali.

Il-konsumaturi ma jqisux biżżejjed il-benefiċċji ekonomiċi tal-apparat effiċjenti fl-enerġija.
Id-deċiżjonijiet tal-konsumaturi rigward il-prodotti li jixtru huma essenzjali biex jinkisbu 
riżultati pożittivi. L-effiċjenza fl-enerġija u l-effiċjenza rigward ir-riżorsi għandhom ikunu 
elementi ewlenin fit-teħid tad-deċiżjonijiet min-naħa tal-konsumaturi. L-użu ta' standards 
dinamiċi, flimkien mal-evalwazzjoni tal-prestazzjonijiet u metodi ta' tikkettar, ikun element 
importanti biex ikunu infurmati l-konsumaturi u jkun ittrasformat is-suq lejn l-effiċjenza 
ekonomika u fir-rigward tar-riżorsi.

Minħabba li r-riżorsi naturali huma finiti, prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u li huma 
effiċjenti fl-enerġija mhux biss se jnaqqsu d-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjoni tal-
enerġija u se jgħinu biex itaffu l-bidla fil-klima, iżda se jikkontribwixxu wkoll b'mod 
sinifikanti għall-kompetittività u s-suċċess tal-kumpaniji Ewropej.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
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emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 sad-9 ta' Marzu 
2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija fil-Komunità sabiex 
jintlaħaq l-objettiv tal-iffrankar ta' 20% 
tal-konsum tal-enerġija tal-Komunità 
meta mqabbel mal-previżjonijiet għall-
2020 u talbu l-implimentazzjoni bir-reqqa 
u rapida tal-oqsma ewlenin identifikati fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 
t'Ottubru 2006 bit-titolu Pjan ta’ Azzjoni 
għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija: 
Inwettqu l-Potenzjal. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
enfasizza l-opportunitajiet enormi ta’ 
ffrankar ta' enerġija fis-settur tal-prodotti. 
Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-31 ta' Jannar 2008 dwar il-pjan 
ta' azzjoni, talab it-tisħiħ tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/32/KE.

Ġustifikazzjoni

L-approċċ dwar l-ekodisinn irid jitqies fid-dawl tal-"Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu 
tal-Enerġija" kif ukoll f'dak tal-impenn ġenerali għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija b'20% 
sal-2020.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fih il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija jkunu qed jiġu ddisinjati, peress li 
jidher li t-tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu 
tal-ħajja ta' prodott huwa determinat f'dan
il-punt, u l-biċċa l-kbira ta' l-ispejjeż 

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fih il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija jkunu qed jiġu ddisinjati, peress li 
jidher li t-tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja ta' prodott huwa determinat 
f'dan l-istadju, u l-biċċa l-kbira ta' l-
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involuti jsiru f'dan l-istadju. ispejjeż involuti jsiru f'dan l-istadju.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tittieħed azzjoni matul il-fażi li fih il-prodotti relatati mal-enerġija jkunu 
qed jiġu ddisinjati, peress li jidher li t-tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' 
prodott huwa determinat f'dan l-istadju, u l-biċċa l-kbira tal-ispejjeż involuti jsiru f'dan l-
istadju.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb livell għoli ta' protezzjoni għall-
ambjent billi tnaqqas l-impatt potenzjali ta’ 
prodotti relatati ma’ l-enerġija  fuq l-
ambjent, li fl-aħħar mill-aħħar ikun ta' 
benefiċċju għall-konsumaturi u utenti finali 
oħra. L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ ukoll 
kunsiderazzjoni xierqa ta' l-impatt fuq is-
saħħa, dak soċjali u ekonomiku tal-miżuri 
kkunsidrati. It-titjib ta' l-effiċjenza fl-
enerġija tal-prodotti jikkontribwixxi għas-
sigurtà tal-forniment ta' l-enerġija, li hija 
prekundizzjoni għall-attività ekonomika 
b'saħħitha kif ukoll għall-iżvilupp 
sostenibbli.

(9) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb livell għoli ta' protezzjoni għall-
ambjent billi tnaqqas l-impatt ambjentali 
potenzjali negattiv ta’ prodotti relatati ma’ 
l-enerġija  fuq l-ambjent, li fl-aħħar mill-
aħħar ikun ta' benefiċċju għall-konsumaturi 
u utenti finali oħra. L-iżvilupp sostenibbli 
jeħtieġ ukoll kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
impatt fuq is-saħħa, dak soċjali u 
ekonomiku tal-miżuri kkunsidrati. It-titjib 
ta' l-effiċjenza fl-enerġija tal-prodotti 
jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-forniment 
ta' l-enerġija, li hija prekundizzjoni għall-
attività ekonomika b'saħħitha kif ukoll 
għall-iżvilupp sostenibbli.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, permezz ta’ din id-Direttiva, li jinkiseb livell għoli ta’ ħarsien għall-
ambjent billi jitnaqqas l-impatt potenzjali negattiv ta’ prodotti relatati mal-enerġija fuq l-
ambjent.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għalkemm approċċ komprensiv għall- (13) Għalkemm approċċ komprensiv għall-
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prestazzjoni ambjentali huwa mixtieq, il-
mitigazzjoni tal-gassijiet serra permezz ta' 
effiċjenza akbar fl-enerġija għandha titqies 
bħala mira ambjentali ta' prijorità waqt li l-
adozzjoni ta' pjan ta' ħidma għadha tkun 
pendenti.

prestazzjoni ambjentali huwa mixtieq, il-
mitigazzjoni tal-gassijiet serra permezz ta' 
effiċjenza akbar fl-enerġija għandha titqies 
bħala mira ambjentali ta' prijorità waqt li l-
adozzjoni ta' pjan ta' ħidma għadha tkun 
pendenti. It-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija huwa l-aktar mod veloċi u rħis 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
bl-effett ta’ serra.

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija huwa l-aktar mod veloċi u rħis biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet bl-effett ta’ serra. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġi żgurat li l-impatt ambjentali 
tagħhom jitnaqqas kemm jista' jkun, l-
iffissar ta' rekwiżiti speċifiċi u kwantifikati
ta' l-ekodisinn għal ċerti prodotti jew 
aspetti ambjentali diversi jkunu meħtieġa u 
ġustifikati. Tenut kont tal-bżonn urġenti ta' 
kontribuzzjoni biex jintlaħqu l-impenji fil-
qafas tal-Protokoll ta' Kjoto tal-
Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Bidla fil-
Klima tan-Nazzjonijiet Uniti (UNFCCC), 
u mingħajr ebda preġudizzju għall-approċċ 
integrat imsemmi f'din id-Direttiva, 
għandha tingħata ċerta prijorità lil dawk il-
miżuri li jkollhom potenzjal għoli li 
jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass serra bi ftit 
spejjeż. Miżuri bħal dawn jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għal użu sostenibbli tar-
riżorsi u jitqiesu wkoll bħala l-
kontribuzzjoni prinċipali għall-kwadru ta' 
programmi magħmula għal żmien ta' 
għaxar snin dwar il-produzzjoni u l-
konsum sostenibbli li ġie aċċettat fis-
Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 

(14) L-iffissar ta' rekwiżiti kwantifikati 
speċifiċi ta' l-ekodisinn għal ċerti prodotti 
jew aspetti ambjentali tagħhom jista’ jkun 
meħtieġ u ġustifikat biex jiġi żgurat li l-
impatt ambjentali tagħhom jitnaqqas kemm 
jista' jkun. Minħabba l-bżonn urġenti ta' 
kontribut biex jintlaħqu l-impenji fil-qafas 
tal-Protokoll ta' Kjoto tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas dwar il-Bidla fil-Klima tan-
Nazzjonijiet Uniti (UNFCCC) kif ukoll l-
impenn tal-Komunità li tnaqqas l-
emissjonijiet totali tal-gassijiet b'effett ta' 
serra b'talanqas 20% taħt il-livelli tal-
1990 sal-2020, u bi 30% fil-każ ta’ 
ftehima internazzjonali, u mingħajr ħsara
għall-approċċ integrat imsemmi f'din id-
Direttiva, għandha tingħata ċerta prijorità 
lil dawk il-miżuri li jkollhom potenzjal 
għoli li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet
b'effett ta' serra bi ftit spejjeż. Miżuri bħal 
dawn jistgħu wkoll jikkontribwixxu għal 
użu sostenibbli tar-riżorsi u jitqiesu wkoll 
bħala l-kontribuzzjoni prinċipali għall-
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ġewwa Johannesburg f'Settembru ta' l-
2002.

qafas ta' programmi li jieħu għaxar snin 
dwar il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli 
li ġie miftiehem fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli ġewwa Johannesburg 
f'Settembru ta' l-2002.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li din il-premessa tkun aġġornata sabiex tinkludi d-deċiżjoni li ttieħdet mill-Kapijiet 
ta' Stat f'Marzu 2007 dwar it-tnaqqis min-naħa tal-Komunità tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Din id-Direttiva għandha wkoll 
tinkoraġġixxi l-integrazzjoni ta' l-ekodisinn 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif ukoll ditti żgħar ħafna. 
Integrazzjoni bħal din tista' tiġi ffaċilitata 
permezz ta' disponibbiltà kbira u aċċess 
aktar faċli għall-informazzjoni relatata 
mas-sostenibbiltà tal-prodotti tagħhom.

(21) Din id-Direttiva għandha wkoll 
tinkoraġġixxi l-integrazzjoni ta' l-ekodisinn 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif ukoll ditti żgħar ħafna. 
Integrazzjoni bħal din tista' tiġi ffaċilitata 
permezz ta' disponibbiltà kbira tal-
informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà 
tal-prodotti tagħhom u permezz ta’ aċċess 
faċli għal din l-informazzjoni, permezz ta’ 
aċċess għal strumenti finanzjarji speċifiċi 
għall-SMEs li joperaw fil-qasam tat-titjib 
tal-effiċjenza tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-ekodisinn fl-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u f’ditti żgħar 
ħafna tista' tiġi ffaċilitata permezz ta' disponibbiltà kbira għall-informazzjoni relatata mas-
sostenibbiltà tal-prodotti tagħhom u permezz ta’ aċċess faċli għaliha, u b’aċċess għal 
strumenti finanzjarji speċifiċi għall-SMEs li joperaw fil-qasam tat-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija.

Emenda 7
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Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Meta jkunu qed jimplimentaw din 
id-Direttiva l-Istati Membri għandhom 
iqisu b’mod attiv ir-regoli kollha li jkunu 
ġew stabbiliti fl-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, ħaġa li għandha tħaffef il-piżijiet 
li hemm fuq l-SMEs fir-rigward kemm 
tal-qsim tat-tagħrif ma’ oħrajn u kemm 
tal-applikazzjoni tal-istandards.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jitqiesu l-piżijiet amministrattivi ta’ fuq l-SMEs u, b'mod xieraq, isir 
sforz biex jitnaqqsu kemm jista' jkun.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Waqt li tkun qed tipprepara l-miżuri 
ta' implimentazzjoni u l-pjan ta' ħidma 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lir-rappreżentanti ta' l-Istati 
Membri kif ukoll lill-partijiet involuti, 
bħall-industrija, inklużi l-SMEs u l-
industrija tas-snajja', it-trade unions, il-
kummereċjanti, in-negozjanti li jbiegħu bl-
imnut, l-importaturi, il-gruppi għall-
protezzjoni ta' l-ambjent u l-
organizazzjonijiet tal-konsumaturi.

(23) Waqt li tkun qed tipprepara l-miżuri 
ta' implimentazzjoni u l-pjan ta' ħidma 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lir-rappreżentanti ta' l-Istati 
Membri kif ukoll lill-partijiet interessati li 
għandhom x’jaqsmu mal-prodott jew mal-
grupp ta’ prodotti, bħall-industrija, inklużi 
l-SMEs u l-industrija tas-snajja', it-trade 
unions, il-kummereċjanti, in-negozjanti li 
jbiegħu bl-imnut, l-importaturi, il-gruppi 
għall-protezzjoni ta' l-ambjent u l-
organizazzjonijiet tal-konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun provduta ħolqa bejn it-terminu ‘prodott’ kif definit fid-Direttiva u t-tqassim ta’ 
prodotti bħal dawn fi gruppi għall-iskopijiet tal-ħolqien ta’ miżuri implimentattivi.

Emenda 9
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Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Meta jkunu qed jistabbilixxu 
standards skont din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom iqisu b’mod attiv il-
fatt li l-SMEs, kultant, għandhom 
diffikultajiet partikulari meta jiġu biex 
japplikaw standards ġodda.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jitqiesu l-piżijiet amministrattivi ta’ fuq l-SMEs u, b'mod xieraq, isir 
sforz biex jitnaqqsu kemm jista' jkun.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għandha tingħata attenzjoni għall-
moduli u r-regoli li jkunu intenzjonati 
għall-użu fid-Direttivi ta' l-armonizzazzjoni 
teknika imwaqqfa fid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 93/465/KEE tat-22 ta' Lulju 1993 
dwar il-moduli għal diversi fażijiet tal-
proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità 
u tar-regoli għat-twaħħil u l-użu ta' l-
marka tal-konformità CE li hija 
intenzjonata għall-armonizzazzjoni tat-
teknikalità tad-Direttivi.

(25) Għandha tingħata attenzjoni għall-
moduli u r-regoli li jkunu intenzjonati 
għall-użu fid-Direttivi ta' l-armonizzazzjoni 
teknika imwaqqfa fid-Deċiżjoni Nru 
768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar 
qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti1.

1 ĠU L 220, 30.8.1993, p. 23. 1 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-awtoritajiet ta' sorveljanza 
għandhom ipartu l-informazzjoni dwar il-
miżuri ppjanati fl-ambitu ta' din id-

(26) L-awtoritajiet ta' sorveljanza 
għandhom ipartu l-informazzjoni dwar il-
miżuri ppjanati fl-ambitu ta' din id-
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Direttiva bl-għan li tittejjeb is-sorveljanza 
tas-suq. Koperazzjoni bħal din għandha 
tagħmel l-aħjar użu mill-mezzi elettroniċi 
tal-komunikazzjoni u tal-programmi tal-
Komunità relevanti. It-tpartit ta' l-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja kif ukoll dwar 
il-kisbiet ta' soluzzjonijiet fl-ippjanar
għandu jiġi faċilitat. L-akkumulazzjoni u t-
tixrid ta' l-għarfien li joħroġ mill-isforzi ta' 
l-ekodisinn min-naħa tal-fabbrikanti huwa 
wieħed mill-benefiċċji kruċjali ta' din id-
Direttiva.

Direttiva bil-għan li tittejjeb is-sorveljanza 
tas-suq, b'kunsiderazzjoni għar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 
ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza 
tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodotti1. Koperazzjoni bħal din 
għandha tagħmel l-aħjar użu possibbli tal-
mezzi elettroniċi tal-komunikazzjoni u tal-
programmi tal-Komunità relevanti. L-
iskambju ta' informazzjoni dwar il-
prestazzjoni ambjentali kollha kemm hi 
taċ-ċiklu tal-ħajja kif ukoll dwar il-kisbiet 
ta' soluzzjonijiet ta’ ppjanar għandu jiġi 
faċilitat. L-akkumulazzjoni u t-tixrid tal-
ġabra ta’ għerf li toħroġ mill-isforzi ta' l-
ekodisinn min-naħa tal-fabbrikanti huwa 
wieħed mill-benefiċċji kruċjali ta' din id-
Direttiva.
1 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu inklużi l-istrumenti li għalihom din id-direttiva hija komplementarja sabiex 
ma jkunx impedit ix-xogħol li bħalissa qed isir fil-qafas tal-istrumenti Komunitarji 
komplementari l-oħra.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu u jiżviluppaw 
programmi u strumenti speċifiċi għall-
iffinanzjar ta’ riċerka dwar l-ekodisinn ta’ 
prodotti li huma relatati  mal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu u jiżviluppaw programmi u 
strumenti speċifiċi għall-iffinanzjar ta’ riċerka dwar l-ekodisinn ta’ prodotti li huma relatati 
mal-enerġija.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għat-
twaqqif ta' rekwiżiti Komunitarji ta' l-
ekodisinn għall-prodotti relatati  ma’ l-
enerġija bl-għan li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta' dawk il-prodotti fi ħdan is-suq 
intern.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
istipular ta' rekwiżiti Komunitarji tal-
ekodisinn għall-prodotti relatati mal-
enerġija bil-għan li tittejjeb il-prestazzjoni 
ambjentali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta' dawk il-prodotti fi ħdan is-suq 
intern.

Ġustifikazzjoni

Il-għan tar-riformulazzjoni tad-Direttiva ta’ qafas 2005/32/KE huwa li jkun estiż il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha sabiex jaħseb għall-iffissar ta’ rekwiżiti Komunitarji għall-ekodisinn 
anke għall-prodotti kollha relatati mal-enerġija. L-objettiv globali ta' din l-estensjoni 
madankollu mhuwiex biss li jkun żgurat il-moviment liberu tal-prodotti, iżda li tittejjeb ukoll 
il-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta' prodott
tfisser ir-riżultati ta' l-immaniġġar ta' l-
aspetti ambjentali tal-prodott  mill-
fabbrikant, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta' 
prodott tfisser ir-riżultati ta' l-immaniġġar 
tal-manifattur tal-aspetti ambjentali tal-
prodott, hekk kif riflessi fil-fajl tad-
dokumentazzjoni teknika tiegħu u fl-effett 
ġenerali tiegħu fuq l-ambjent tul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tiegħu;

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
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għandhom jiżviluppaw u jippromwovu l-
iżvilupp ta' programmi u strumenti 
speċifiċi għall-iffinanzjar ta’ SMEs li 
joperaw fil-qasam tat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżviluppaw u jippromwovu l-iżvilupp ta' 
programmi u strumenti speċifiċi għall-iffinanzjar ta’ SMEs li joperaw fil-qasam tat-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prodott għandu jirrappreżenta 
potenzjal sinifikanti għall-progress fir-
rigward ta' l-impatt ambjentali mingħajr 
ma jġib miegħu spejjeż eċċessivi, billi jqis
b'mod partikulari:

(c) il-prodott għandu jirrappreżenta 
potenzjal li jkun teknikament fattibbli u 
ġġustifikat ekonomikament għall-progress 
fir-rigward tal-impatt ambjentali bbażat 
fuq l-analiżi tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja, filwaqt li jitqies b'mod partikulari:

Ġustifikazzjoni

Potenzjal "sinifikanti" hija definizzjoni pjuttost vaga u tillimita l-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-direttiva. Kif indikat fl-Anness II, dan għandu jkun ibbażat fuq il-metodu tal-analiżi tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li jitqiesu wkoll aspetti ambjentali oħra.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott u l-aspetti ambjentali sinifikanti 
kollha, fost l-oħrajn l-effiċjenza fl-
enerġija. Id-dettall ta' l-analiżi ta' l-aspetti 
ambjentali u tal-fattibilità tat-titjib 
għandhom ikunu proporzjonati mas-
sinifikat tagħhom. L-adozzjoni ta' rekwiżiti 
għall-ekodisinn dwar l-aspetti ambjentali 

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott 
fl-aspetti ambjentali sinifikanti kollha 
tiegħu, fost l-oħrajn l-effiċjenza tal-
enerġija, mill-produzzjoni sal-użu u r-
rimi, bl-użu ta’ dejta speċifika. Id-dettall 
ta' l-analiżi ta' l-aspetti ambjentali u tal-
fattibilità tat-titjib għandhom ikunu 
proporzjonati mas-sinifikat tagħhom. L-
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sinifikattivi ta' prodott  ma għandhiex tkun 
ittardjata b'mod eċċessiv minħabba 
inċertezzi dwar aspetti oħrajn;

adozzjoni ta' rekwiżiti għall-ekodisinn 
dwar l-aspetti ambjentali sinifikattivi ta' 
prodott  ma għandhiex tkun ittardjata 
b'mod eċċessiv minħabba inċertezzi dwar 
aspetti oħrajn;

Ġustifikazzjoni

Id-dejta xjentifika trid tifforma l-bażi prattika biex jittieħdu d-deċiżjonijiet.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta' 
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mis-6 ta' Lulju 2007 biex tistabbilixxi pjan 
ta' ħidma li għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.

1. Skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta' 
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mill-31 ta’ Ottubru 2009 u mbagħad kull 
tliet snin tistabbilixxi pjan ta' ħidma li 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Il-pjan ta' ħidma għandu jispeċifika, għat-
tliet snin sussegwenti, lista indikattiva ta' 
gruppi ta' prodotti li għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet għall-
adozzjoni tal-miżuri implimentattivi.

Il-pjan ta' ħidma għandu jispeċifika, għat-
tliet snin sussegwenti, lista indikattiva ta' 
gruppi ta' prodotti li għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet għall-
adozzjoni tal-miżuri implimentattivi.

Il-pjan ta' ħidma għandu jiġi emendat 
kull tant żmien mill-Kummissjoni wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv.

Ġustifikazzjoni

Id-data tat-twaqqif ta’ pjan ta’ ħidma trid tkun aġġornata b’mod xieraq. Minbarra dan, 
għandu jkun iddefinit b’mod ċar liema perjodu jkun xieraq għall-emendar tal-pjan ta' ħidma.

Emenda 19
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– miżuri implimentattivi li jibdew b'dawk 
il-prodotti li ġew identifikati mill-ECCP 
bħala li joffru potenzjal għoli għal tnaqqis 
effettiv meta mqabbel man-nefqa fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, bħal 
tagħmir li jsaħħan u dak li jsaħħan l-ilma, 
sistemi ta' muturi ta' l-elettriku, dawl kemm 
fis-settur domestiku kif ukoll fis-settur 
terzjarju, appliances domestiċi, tagħmir ta' 
l-uffiċċju fis-settur domestiku kif ukoll fis-
settur terzjarju, apparat elettroniku għall-
konsumatur u sistemi ta' HVAC (tisħin
ventilazzjoni u arja kkundizzjonata);

– miżuri implimentattivi li jibdew b'dawk 
il-prodotti jew gruppi ta’ prodotti li ġew 
identifikati mill-ECCP bħala li joffru 
potenzjal għoli għal tnaqqis effettiv meta 
mqabbel man-nefqa fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, bħal tagħmir li jsaħħan u 
dak li jsaħħan l-ilma, sistemi ta' muturi ta' 
l-elettriku, dawl kemm fis-settur domestiku 
kif ukoll fis-settur terzjarju, appliances 
domestiċi, tagħmir ta' l-uffiċċju fis-settur 
domestiku kif ukoll fis-settur terzjarju, 
apparat elettroniku għall-konsumatur u 
sistemi ta' HVAC (tisħin, ventilazzjoni u 
arja kkundizzjonata);

Ġustifikazzjoni

Biex ikun konformi mal-emenda 1 proposta hawn fuq.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Bażi tad-dejta tal-ekodisinn

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
bażi tad-dejta online pubblika tal-
ekodisinn. Din il-bażi tad-dejta għandha 
sservi biex iżżid it-trasparenza għall-
konsumaturi, l-industrija u l-awtoritajiet 
kompetenti, u biex tiffaċilita l-ġbir faċli u 
rapidu tad-dejta għall-konsumaturi u l-
SMEs. Barra minn hekk, il-bażi tad-dejta 
tista' tintuża biex l-industrija tingħata l-
opportunità li tikkontribwixxi għad-
definizzjoni u l-eżami mill-ġdid tal-miżuri 
ta’ implimentazzjoni billi tipprovdi dejta 
aġġornata u biex tagħmel disponibbli 
għall-pubbliku l-informazzjoni rilevanti li 
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l-Kummissjoni, jew Stat Membru, 
jikkunsidraw li hija ta' importanza 
ewlenija għal din id-Direttiva u għall-
ilħuq tal-objettivi tagħha.
2. Il-bażi tad-dejta tal-ekodisinn għandha 
tippermetti:
(a) aċċessibilità faċli għaliha min-naħa 
tal-konsumaturi, l-industriji, l-SMEs u l-
awtoritajiet kompetenti;
(b) informazzjoni xierqa dwar il-prodotti 
rigward l-ekodisinn u l-prestazzjoni mill-
kumpaniji li għandha tiddaħħal fiha;
(c) input tad-dejta sempliċi u 
interpretazzjoni faċli tar-riżultati;
(d) il-kalkolu tal-ekokaratteristiċi tal-
prodotti permezz tal-użu ta’ materjal 
disponibbli kummerċjalment u tal-bażijiet 
tad-dejta tal-manifattura.

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li hemm nuqqas ta' informazzjoni ċara u li tinftiehem faċilment rigward il-
prodotti b’ekodisinn.

Barra minn hekk, il-proċess attwali ta' studji dwar l-implimentazzjoni/il-prodotti jieħu ħafna 
ħin u jqum il-flus, u minħabba f'hekk ikun hemm numru pjuttost żgħir ta' parteċipanti fil-
laqgħat tal-partijiet interessati. L-SMEs b'mod partikulari mhumiex irrappreżentati biżżejjed. 
Sabiex tiġi prevista informazzjoni li tkun aċċessibbli faċilment dwar il-prodotti b'ekodisinn u 
biex titħaffef il-parteċipazzjoni flessibbli u rapida tal-partijiet interessati, għandha titwaqqaf 
bażi tad-dejta online tal-ekodisinn..

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard 2012  il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid kemm hu 
xieraq it-twessigħ ta’ l-ambitu tad-
Direttiva għal prodotti mhux relatati ma’ 
l-enerġija, l-effikaċja ta' din id-Direttiva u 
tal-miżuri implimentattivi tagħha, il-limitu 
tal-miżuri implimentattivi, il-mekkaniżmi 

Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012 
il-Kummissjoni għandha tikkunsidra mill-
ġdid l-effikaċja ta' din id-Direttiva u tal-
miżuri implimentattivi tagħha, il-limitu tal-
miżuri implimentattivi, il-mekkaniżmi ta' 
sorveljanza tas-suq u kwalunkwe awto-
regolazzjoni relevanti stimulata, wara 
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ta' sorveljanza tas-suq u kwalunkwe awto-
regolazzjoni relevanti stimulata, wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
msemmi fl-Artikolu 18, u kif ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda din 
id-Direttiva.

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
imsemmi fl-Artikolu 18, u kif ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda din 
id-Direttiva sabiex:

- jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva biex jinkludi prodotti li
m’għandhomx x’jaqsmu mal-enerġija u li 
għandhom potenzjal ta’ titjib sinifikanti 
għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali tul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom u għall-
ilħuq ta’ effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-
materjal permezz ta’ disinn aħjar;
- tinkludi prodotti b'volum ta' bejgħ u 
kummerċ ġewwa l-Komunità ta' inqas 
minn 200,000 unità fis-sena, fuq il-bażi 
ta’ limitu tal-impatt ambjentali.
Sa mhux aktar tard mill-2010 l-
Kummissjoni għandha tippreżenta lista 
ta’ prodotti ta’ prijorità li, jekk ikun 
meħtieġ, iridu jkunu regolati qabel l-2012, 
ibbażata fuq l-impatt ambjentali attwali 
tagħhom u benefiċċji mistennija għall-
futur. B’mod partikulari, għandha 
tingħata prijorità lil prodotti li għandhom 
impatt fuq il-konsum tal-enerġija u ta’ 
riżorsi oħra kemm fil-produżżjoni kif 
ukoll fl-użu.

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun iffissat kalendarju ċar meta l-Kummissjoni għandha teżamina d-
Direttiva mill-ġdid sabiex tkopri l-prodotti kollha u mhux biss tħalliha għal evalwazzjoni ta' 
"kemm hu xieraq it-twessigħ tal-ambitu tad-Direttiva għal prodotti mhux relatati mal-
enerġija" sal-2012. Barra minn hekk, ir-riformulazzjoni fl-2012 trid tkopri wkoll prodotti bħal 
dawn b’volum ta' inqas minn 200,000 unità, waqt li tqis it-tul tal-ħajja tal-prodott u l-impatt 
ambjentali tiegħu.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti 1 – punt 1.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-użu ta' sustanzi klassifikati bħala imħassar



PE416.299v02-00 18/19 AD\762954MT.doc

MT

perikolużi għas-saħħa u/jew għall-
ambjent skond id-Direttiva tal-
Kunsill 67/548/KEE tas-
27 ta' Ġunju 1967 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, 
l-imballaġġ u l-ittikketjar ta' sustanzi 
perikolużi, u tenut kont tal-leġiżlazzjoni 
dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi 
speċifiċi, bħad-Direttivi 76/769/KEE jew 
2002/95/KE;

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar tar-riskju ta’ sustanzi kimiċi huwa mmaniġġjat b’mod adegwat skont id-
dispożizzjonijiet tar-REACH (Regolament 1907/2006/KE). Ir-Regolament REACH huwa l-
istrument tal-politika tas-sustanzi kimiċi l-aktar komprensiv u impenjattiv fid-dinja. Il-mira 
primarja tar-Regolament hija li jittejjeb il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mir-
riskji li jista’ jkun hemm mill-perikli assoċjati mas-sustanzi kimiċi. Għalhekk, miżuri fi ħdan 
il-proposta tal-Ekodisinn li jirduppjaw id-dispożizzjonijiet tar-REACH, jew mhumiex 
konsistenti magħhom, jew li jikkontradixxuhom iridu jkunu evitati.
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