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PR_COD_Recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija 
(riformulazzjoni)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0151),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0277/2008),

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 biex isir użu 
aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni ta' atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra tad-9 ta' Ottubru 2008 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel bi qbil mal-Artikolu 
80a(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 80a u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2008),

A. billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta inkwistjoni ma tinkludi ebda emenda ta' 
sustanza ħlief dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dawn l-emendi, il-
proposta fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza 
tagħhom,

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' 
Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni u kif emendata hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL

Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL
li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ 

rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti 
relatati ma’ l-enerġija

li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ 
rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti 

Tul il-proposta kollha u tibda mit-titolu, il-
kliem "prodott(i) relatat(i) mal-enerġija" 
għandhom jinbidlu bil-kelma "prodott(i)".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Estensjoni limitata tal-ambitu ta' prodotti relatati mal-enerġija ma tippermettix li jintlaħaq il-
potenzjal kollu tat-titjib fl-effiċjenza fl-ispiża tal-impatti ambjentali ta' prodotti għaliex 
jiżdiedu biss grupp żgħir ta' prodotti ġodda. Barra minn dan, id-direttiva xorta għandha l-
kriterji tagħha biex tagħżel il-prodotti li se jkunu finalment indirizzati bil-miżuri 
implimentattivi, inklużi evalwazzjonijiet tal-impatt eċċ. Għalhekk mhux ġustifikat li tiżdied 
evalwazzjoni relattivament arbitrarja minn qabel.  Estensjoni tal-ambitu lil hinn minn 
prodotti relatati mal-enerġija tipprovdi aktar flessibilità biex tingħata prijorità lill-prodotti li 
għandhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent u potenzjal għoli biex ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent.  

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti related  jistgħu 
joħolqu diffikultajiet għall-kummerċ li 

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti jistgħu joħolqu 
diffikultajiet għall-kummerċ li jwasslu 
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jwasslu għad-distorsjoni tal-kompetizzjoni 
fi ħdan il-Komunità u għaldaqstant 
ikollhom impatt dirett fuq it-twaqqif u l-
funzjoni tas-suq intern. L-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet nazzjonali huwa l-uniku mezz 
għall-prevenzjoni ta' dawn l-ostakoli għall-
kummerċ u l-kompetizzjoni inġusta. L-
estensjoni ta’ l-ambitu għall-prodotti kollha 
relatati ma’ l-enerġija tiżgura li r-rekwiżiti 
għall-ekodisinn għall-prodotti kollha
relatati ma’ enerġija sinifikanti jistgħu 
jiġu armonizzati fil-livell Komunitarju. 

għad-distorsjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan 
il-Komunità u għaldaqstant ikollhom 
impatt dirett fuq it-twaqqif u l-funzjoni tas-
suq intern. L-armonizzazzjoni tal-liġijiet 
nazzjonali huwa l-uniku mezz għall-
prevenzjoni ta' dawn l-ostakoli għall-
kummerċ u l-kompetizzjoni inġusta. L-
estensjoni ta’ l-ambitu għall-prodotti kollha 
relatati ma’ l-enerġija tiżgura li r-rekwiżiti 
għall-ekodisinn għall-prodotti kollha li 
għandhom impatt ambjentali sinifikanti u 
li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal 
titjib tal-impatt ambjentali tagħhom 
jistgħu jiġu armonizzati fil-livell 
Komunitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-estensjoni tal-ambitu tal-prodotti kollha bi qbil mal-emenda 1.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jekk Stat Membru jqis li hu meħtieġ li 
jinżammu d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
minħabba bżonnijiet kbar li għandhom 
x'jaqsmu mal-protezzjoni ta' l-ambjent, jew 
li jiddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda bbażati 
fuq evidenza xjentifika ġdida li għandha 
x'taqsam mal-protezzjoni ta' l-ambjent 
minħabba problema speċifika ta' dak l-Istat 
Membru li tinqala' wara li tkun ġiet 
adottata l-miżura ta' implimentazzjoni 
applikabbli, huwa jista' jagħmel dan skond 
il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 95(4),(5) u (6) tat-Trattat, li 
jistipula li l-Kummissjoni tkun notifikata 
minn qabel u li tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.

(10) Jekk Stat Membru jqis li hu meħtieġ li 
jinżammu d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
minħabba bżonnijiet kbar li għandhom 
x'jaqsmu mal-protezzjoni ta' l-ambjent, jew 
li jiddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda bbażati 
fuq evidenza xjentifika ġdida li għandha 
x'taqsam mal-protezzjoni ta' l-ambjent 
minħabba problema speċifika ta' dak l-Istat 
Membru li tinqala' wara li tkun ġiet 
adottata l-miżura ta' implimentazzjoni 
applikabbli, huwa jista' jagħmel dan skond 
il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 95(4),(5) u (6) tat-Trattat, li 
jistipula li l-Kummissjoni tkun notifikata 
minn qabel u li tagħti l-approvazzjoni 
tagħha, sakemm dispożizzjonijiet 
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nazzjonali bħal dawn ma joperawx kontra 
t-tħaddim tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma ta' dispożizzjonijiet nazzjonali jew l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet ġodda ma 
għandhiex tinterferi mat-tħaddim tas-suq intern. 

Emenda 4

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 u aċċess 
aktar faċli għall-informazzjoni relatata 
mas-sostenibbiltà tal-prodotti tagħhom. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura appoġġ finanzjarju 
adegwat lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi Ewropej tal-SMEs sabiex 
tiggarantixxi lill-SMEs u lid-ditti żgħar 
ħafna parteċipazzjoni effettiva fil-Forum 
Konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs u ditti żgħar ħafna ġeneralment m'għandhomx il-ħin, il-mezzi finanzjarji u l-ħiliet 
lingwistiċi biex jikkontribwixxu direttament għax-xogħlijiet tal-Forum Konsultattiv. Ir-
rappreżentanza tagħhom għandha għalhekk tkun fdata lir-rappreżentant tal-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-SME, li għandhom ikunu appoġġjati finanzjarjament mill-
Kummissjoni fit-twettiq ta' dan il-kompitu. 
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi 
ta’ l-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
Direttiva, tirrevedi l-operat u l-effikaċja 
tagħha u tevalwa kemm hu xieraq it-
twessigħ ta' l-ambitu tagħha lil hinn mill-
prodotti relatati ma’ l-enerġija. Fir-
reviżjoni l-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta r-rappreżentanti ta’ l-Istati 
Membri kif ukoll il-partijiet interessati 
kkonċernati.

(38) Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi 
ta’ l-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
Direttiva, tirrevedi l-effettività ta' din id-
Direttiva u tal-miżuri implimentattivi 
tagħha, kif ukoll tal-metodi li jappoġġjaw 
it-tħejjija tal-miżuri implimentattivi. Fir-
reviżjoni l-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta r-rappreżentanti ta’ l-Istati 
Membri kif ukoll il-partijiet interessati 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-ambitu tal-prodotti kollha se twassal għal kunsiderazzjoni aktar fil-fond ta'
parametri ambjentali oħra minbarra l-effiċjenza fl-enerġija. Għalhekk hi meħtieġa reviżjoni 
tal-metodi għat-tħejjija tal-miżuri implimentattivi. Metodu li juża diversi kriterji hu wkoll 
konformi mal-metodu taċ-ċiklu tal-ħajja inkoraġġit mill-Pjan ta' Azzjoni għall-konsum 
sostenibbli, il-produzzjoni u l-industrija. Premessa korrispondenti għall-Artikolu 21 dwar ir-
reviżjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Il-prodott relatat  ma’ l-enerġija’ , 
minn hawn ’il quddiem il-‘prodott’,
ifisser kull oġġett li jkollu impatt fuq il-
konsum ta’ l-enerġija waqt l-użu  li jiġi
mqiegħed fis-suq u/jew jibda jiġi mħaddem 
fl-Unjoni Ewropea , inklużi l-partijiet 
maħsuba biex jiġu inkorporati f’ prodotti 
relatati ma’ l-enerġija koperti minn din 
id-Direttiva li jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu 

1. 'Prodott' ifisser kull oġġett li jiġi
mqiegħed fis-suq u/jew jibda jiġi mħaddem 
fl-Unjoni Ewropea  u li l-prestazzjoni 
ambjentali tiegħu tista' tiġi stmata b'mod 
indipendenti;
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mħaddma bħala partijiet individwali 
għall-utenti finali u li l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom tista' tiġi stmata b'mod 
indipendenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-estensjoni tal-ambitu tal-prodotti kollha bi qbil mal-emenda 1.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
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 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.

Il-pjan ta' ħidma għandu jiġi emendat 
perjodikament u għall-inqas kull tliet snin
mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni 
mal-Forum Konsultattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data fl-ewwel sentenza m'għadhiex valida u għalhekk għandha titħassar. Sabiex, 
madankollu, ikun hemm xi tip ta' referenza, perjodu minimu ta' tliet snin qed jiġi ssuġġeriet 
lill-Kummissjoni biex tressaq pjan ta' ħidma ġdid sabiex tiżgura li jkun hemm titjib kontinwu 
u ċertezza fl-ippjanar għall-industrija.
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Emenda 8

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 
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.

Mhux aktar tard mill-2012 il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid l-effikaċja 
ta' din id-Direttiva u tal-miżuri 
implimentattivi tagħha, l-effettività tal-
metodi li jappoġġjaw it-tħejjija tal-miżuri 
implimentattivi li jkopru b'mod adegwat l-
impatti ambjentali ta' prodotti tul iċ-ċiklu 
sħiħ tal-ħajja tagħhom, il-limitu tal-miżuri 
implimentattivi, il-mekkaniżmi 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-ambitu tal-prodotti kollha se twassal għal kunsiderazzjoni aktar fil-fond ta' 
parametri ambjentali oħra minbarra l-effiċjenza fl-enerġija. Għalhekk, reviżjoni tal-metodi 
għat-tħejjija tal-miżuri implimentattivi hi meħtieġa sabiex ikunu indirizzati mhux biss il-
parametri tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija imma wkoll iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja ta' prodott. 
Metodu li juża diversi kriterji hu wkoll konformi mal-metodu taċ-ċiklu tal-ħajja inkoraġġit 
mill-Pjan ta' Azzjoni għall-konsum sostenibbli, il-produzzjoni u l-industrija.
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

COM(2008)0151 of  – 2008/0151(COD)

GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell 6 ta' Settembru 2008

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-
iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija 
COM(2008) 399 finali 16.7.2008 - 2008/0151(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni tal-atti legali, u b’mod partikulari l-punt 9 tagħha, il-
Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, li jikkonsisti fis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, iltaqa’ fl-24 ta’ Lulju 2008 bil-għan li jeżamina, fost 
affarijiet oħra, il-proposta msemmija hawn fuq imressqa mill-Kummissjoni.

F'din il-laqgħa1, analiżi tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tirriformula d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 
li tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija 
u temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill wasslet sabiex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jistabbilixxi, 
bi qbil komuni, li fl-Artikolu 20 il-bdil tal-kelma "penali" mal-kelma "regoli" u ż-żieda ta' 

                                               
1 Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjonijiet bil-lingwa Ingliża, Franċiża u 
Ġermaniża tal-proposta u ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża, li kienet il-verżjoni tal-lingwa ewlenija tat-test li 
kien qed jiġi diskuss.



PR\757446MT.doc 13/15 PE416.577v01-00

MT

sentenza finali (li taqra "L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sad-data speċifikata fl-Artikolu 23(1) l-aktar tard u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom") kellhom ikunu 
identifikati bl-użu tal-griż li jintuża fir-rigward ta’ bidliet sostanzjali.

Konsegwentement, l-eżami tal-proposta ppermetta lill-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv biex 
jikkonkludi, mingħajr nuqqas ta' qbil, li l-proposta ma tikkompromettix emendi sostantivi 
għajr dawk identifikati bħala tali fiha jew f'din l-opinjoni. Il-Grupp Konsultattiv innota wkoll 
li, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti 
flimkien mat-tibdil sustanzjali msemmi, il-proposta tillimita ruħha għall-kodifikazzjoni pura u 
sempliċi, mingħajr tibdil sustanzjali tat-test eżistenti.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult actg. Director General
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NOTA SPJEGATTIVA

"Ix-xejriet attwali tagħna ta' konsum u ta' produzzjoni għandhom impatti ambjentali 
sinifikanti, inklużi gassijiet b'effett serra, tniġġis u tnaqqis tar-riżorsi naturali. Hemm 
ħafna x'jista' jsir biex il-mod kif nikkunsmaw u nipproduċu fl-Ewropa isir aktar 
sostenibbli, mingħajr spejjeż addizzjonali għall-kumpaniji u l-familji, u li jagħti benefiċċji."   
(Silta mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-Pjan ta' Azzjoni tagħha għall-konsum sostenibbli, 
il-prodozzjoni u l-industrija li jinkludi fost oħrajn rekwiżiti tal-ekodisinn għal aktar 
prodotti.

Id-Direttiva Qafas 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 
tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija, 
minn hawn 'il quddiem "Id-Direttiva għall-Ekodisinn". L-għan tar-riformulazzjoni proposta 
tad-Direttiva għall-Ekodisinn hu li tkun inkorporata d-Direttiva li temenda 2008/28/KE1 u li 
jkun estiż l-ambitu tagħha sabiex tippermetti wkoll l-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal 
prodotti relatati mal-enerġija. Dawn ir-rekwiżiti tal-ekodisinn huma dispożizzjonijiet li jorbtu, 
stabbiliti mill-miżuri implimentattivi u għandhom l-għan li jiżguraw li l-prodotti ma 
jkollhomx effetti li jagħmlu ħsara lill-ambjent.  

Riformulazzjoni

Ir-rapporteur l-ewwel nett jiddispjaċih li l-Kummissjoni tipproponi biss riformulazzjoni 
limitata tad-Direttiva importanti dwar l-Ekodisinn, partikolarment peress li jidher li mhemmx 
"bidliet sostanzjali" għad-Direttiva li jitolbu li jkunu riformulati.   

Kamp ta' applikazzjoni

Fir-riformulazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tipproponi biss li testendi l-ambitu tad-direttiva 
għal "prodotti relatati mal-enerġija", definiti bħala "kwalunkwe prodott li għandu impatt fuq 
il-konsum tal-enerġija waqt l-użu" u tikkommetti lilha nnifisha li tanalizza fl-2012 jekk tkunx
adegwata estensjoni tal-ambitu. Ir-rapporteur, min-naħa l-oħra, jipproponi l-estensjoni 
immedjata tal-ambitu għall-prodotti kollha minbarra għall-mezzi tat-trasport ta' persuni jew 
oġġetti sabiex tippermetti adattament aktar flessibbli għal sfidi ambjentali futuri u għal 
prijoritajiet bħall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali.  Skont l-evalwazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni, din l-għażla diġà ġiet identifikata bħala l-aħjar għażla, waqt li l-għażla 
ppreżentata fil-proposta tagħha ma kienet qatt evalwata!
L-għan ġenerali tal-Ekodisinn hu li jtejjeb il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti għall-inqas 
fl-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja. Is-suppożizzjoni hi li l-parti l-kbira tal-prodotti jista' jkollhom 
prestazzjoni aħjar b'impatt ambjentali iżgħar bl-istess prezz jew bi prezz li jkun biss ftit ogħla 

                                               
1 Id-Direttiva 2008/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-
Direttiva 2005/32/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta’ prodotti li jużaw l-
enerġija, kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE, fir-rigward tal-
proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (ĠU L 81, 20.3.2008, 
p. 48).
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għall-konsumaturi. Estensjoni limitata tal-ambitu għal prodotti relatati mal-enerġija ma 
tippermettix li jintlaħaq il-potenzjal kollu fit-titjib fl-effiċjenza fl-ispiża tal-impatti ambjentali 
ta' prodotti għaliex jiżdiedu biss grupp żgħir ta' prodotti ġodda. 
Hu għalhekk kruċjali li l-qafas legali tal-UE għall-ekodisinn jippermetti integrazzjoni 
sistematika tal-aspetti relevanti ambjentali fil-fażi tad-disinn tal-prodotti kollha li 
jippreżentaw titjib potenzjali.

Estensjoni tal-ambitu tad-direttiva dwar l-ekodisinn ma tfixkilx il-proċess ta' 
implimentazzjoni li għaddej minħabba li d-direttiva hi direttiva qafas u bidla fl-ambitu ma 
għandhux iħalli impatt dirett fuq l-għażla tal-prodotti. Hu f'idejn il-Kummissjoni li tiddeċiedi, 
skont il-proċedura regolatorja tal-komitoloġija, liema prodotti tindirizza bil-miżuri 
implimentattivi u kif tagħtihom prijorità. Ma jkunx ġustifikat li tiżdied evalwazzjoni 
relattivament arbitrarja minn qabel, bħall-estensjoni għall-prodotti relatati mal-enerġija biss. 

Estensjoni tal-ambitu lil hinn minn prodotti relatati mal-enerġija tipprovdi aktar flessibilità 
biex tingħata prijorità lill-prodotti li għandhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent u potenzjal 
għoli li dawn jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent.  Din tippermetti li jkunu ffissati rekwiżiti 
minimi ambjentali għal firxa wiesgħa ta' prodotti u b'hekk titjieb il-prestazzjoni ambjentali tal-
prodotti u tipprovdi lill-konsumaturi b'varjetà usa' ta' prodotti sostenibbli.

Fi żminijiet ta' skarsezza ta' riżorsi naturali, prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija jkunu ta' benefiċċju mhux biss għall-konsumaturi u għall-
ambjent, imma wkoll ikomplu jiddeterminaw is-suċċess u l-kompetittività tal-kumpaniji 
Ewropej.   

Reviżjoni

Is-suġġeriment tar-rapporteur li jkun estiż l-ambitu għall-prodotti kollha jagħmel 
evalwazzjoni biex wieħed jara tkunx xierqa estenzjoni addizzjonali mhux aktar meħtieġa. Fl-
istess ħin, għad hemm ħtieġa għal reviżjoni tal-mekkaniżmi kollha tad-direttiva. Barra minn 
hekk, il-metodoloġija tal-istudji preparatorji għall-miżuri implimentattivi għandha tibqa' taħt 
kontroll.  L-estensjoni tal-ambitu tal-prodotti kollha se twassal għal kunsiderazzjoni aktar fil-
fond ta' parametri ambjentali oħra minbarra l-effiċjenza fl-enerġija. Għalhekk, reviżjoni tal-
metodoloġija għat-tħejjija tal-miżuri implimentattivi hi meħtieġa biex ikun indirizzat iċ-ċiklu 
tal-ħajja kollu ta' prodott u dan hu wkoll konformi mal-metodu taċ-ċiklu tal-ħajja promoss 
mill-Pjan ta' Azzjoni għall-konsum sostenibbli, il-produzzjoni u l-industrija.
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