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PR_COD_1am

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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta’ 
Ekotikketta Komunitarja
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill 
(COM(2008)0401),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0279/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura,

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

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

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 biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex l-iskema ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi ssemplifikata u jitnaqqas 
il-piż amministrattiv marbut ma’ l-użu ta’ 
l-Ekotikketta, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
u ta’ verfika għandhom ikunu sostitwiti 
minn sistema ta’ reġistrazzjoni.

(6) Sabiex l-iskema ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi ssemplifikata u jitnaqqas 
il-piż amministrattiv marbut ma’ l-użu ta’ 
l-Ekotikketta, għandha tiġi introdotta 
sistema ta’ reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni 
għandha tingħata wara l-verifika li l-
prodott jissodisfa l-kriterji għall-
kategorija speċifika ta’ prodotti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sostituzzjoni tas-sistema ta’ qabel bi proċedura ta’ reġistrazzjoni m’għandhiex tnaqqas l-
effettività tal-kontrolli ex ante.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu impenjati l-
fondi neċessarji għal kampanji ta’ 
qawmien ta’ kuxjenza u l-promozzjoni tal-
Ekotikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE u l-Istati Membri għandhom isostnu l-promozzjoni tal-Ekotikketta.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ prodotti ta’ l-ikel kif 
definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, għandu japplika biss għall-
ikel ipproċessat u l-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ma tinħoloqx konfużjoni mat-tiketta għall-prodotti organiċi u biex ma ssirx 
diskriminazzjoni bejn ikel proċessat u ikel mhux proċessat (pereżempju l-ilma), aħjar ma 
jiġux introdotti miżuri speċifiċi li jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament għall-
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ikel proċessat u l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura biss.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ekotikketta ma tistax tingħata għal 
prodotti li jkun fihom sustanzi jew 
preparamenti klassifikati bħala tossiċi 
ħafna, tossiċi, perikolużi għall-ambjent, 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni (CMR), skont id-
Direttiva 67/548/KEE jew id-Direttiva 
1999/45/KE, u lanqas għal sustanzi 
msemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament 
1907/2006/KE (REACH). 
Għal kategoriji speċifiċi ta’ prodotti, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri li jagħtu 
derogi mis-subparagrafu ta’ hawn fuq.
Dawk il-miżuri, li ġew imfassla sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħqu l-aspettattivi għolja fuq il-kwalità u s-sikurezza kimika tal-prodotti b'Ekotiketta 
jeħtieġ li jerġa' jitpoġġa l-prinċipju ġenerali ta’ projbizzjoni ta’ sustanzi perikolużi u 
mbagħad ikun permessi xi derogi għal kategoriji speċifiċi ta’ prodotti permezz tal-proċedura 
ta’ komitoloġija. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-entitajiet kompetenti għandhom 
iwettqu l-proċess ta’ verifika b’mod 
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konsistenti u affidabbli, skont l-istandards 
tas-serje EN 45000 jew standards 
internazzjonali ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ kwalità tal-proċeduri ta’ verifika, skont l-istandards 
tal-UE u dawk internazzjonali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tkun żgura li, 
fit-twettiq ta’ l-attivitajiet tiegħu, l-EUEB 
josserva parteċipazzjoni bbilanċjata tal-
partijiet interessati rilevanti kollha li jkunu 
kkonċernati b’kull grupp ta’ prodotti, 
bħall-korpi kompetenti, il-manifatturi, il-
bejjiegħa bl-imnut, l-importaturi, il-gruppi 
tal-ħarsien ambjentali u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun żgura li, 
fit-twettiq ta’ l-attivitajiet tiegħu, l-EUEB 
josserva parteċipazzjoni bbilanċjata tal-
partijiet interessati rilevanti kollha li jkunu 
kkonċernati b’kull grupp ta’ prodotti, 
bħall-korpi kompetenti, il-manifatturi u l-
fornituri tas-servizzi, l-SMEs, il-bejjiegħa 
bl-imnut, l-importaturi, il-gruppi tal-
ħarsien ambjentali u l-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bord għandu jiżgura preżenza bilanċjata tal-partijiet interessati.  Xi kategoriji li ssemmew 
b’mod espliċitu fir-Regolament preċedenti tneħħew. Importanti li tiġi żgurata l-preżenza tar-
rappreżentanti tal-SMEs.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kriterji ta’ l-Ekotikketta għandhom 1. Il-kriterji ta’ l-Ekotikketta għandhom 
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ikunu bbażati fuq ir-rendiment ambjentali 
tal-prodotti, fejn jitqiesu l-aktar għanijiet 
strateġiċi reċenti tal-Komunità fil-qasam 
ta’ l-ambjent. 

jistipulaw ir-rekwiżiti ambjentali li prodott 
għandu jissodisfa biex ikun jista’ jkollu l-
Ekotikketta u għandhom ikunu bbażati fuq 
analiżi xjentifika li tevalwa r-rendiment
ambjentali tal-prodotti, fejn jitqiesu l-aktar 
għanijiet strateġiċi reċenti tal-Komunità fil-
qasam ta’ l-ambjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li wieħed ifakkar il-funzjoni tal-kriterji bħala l-ewwel punt (Din l-emenda sempliċiment 
tmexxi t-test ta’ paragrafu 3 – ara Emenda 9).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rendiment ambjentali tal-prodotti 
għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-
prodotti bl-aqwa rendiment fis-suq 
Komunitarju. Għal dan il-għan, għandhom 
jitqiesu l-aktar impatti ambjentali 
sinifikanti matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-
prodotti, b’mod partikolari l-impatt fuq itl-
tibdil fil-klima, l-impatt fuq in-natura u l-
bijodiversità, il-konsum ta’ l-enerġija u tar-
riżorsi, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart, l-
emissjonijiet lill-mezzi ambjentali kollha, 
it-tniġġis permezz ta’ effetti fiżiċi u l-użu u 
r-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi.

2. Il-kriterji għandhom jiġu ddeterminati, 
b’qies għall-impatti ambjentali l-aktar 
sinjifikanti tal-prodotti disponibbli fis-suq 
Komunitarju. Għal dan il-għan, għandhom 
jitqiesu l-aktar impatti ambjentali 
sinifikanti matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-
prodotti, b’mod partikolari l-impatt fuq itl-
tibdil fil-klima, l-impatt fuq in-natura u l-
bijodiversità, il-konsum ta’ l-enerġija u tar-
riżorsi, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart, l-
emissjonijiet lill-mezzi ambjentali kollha, 
it-tniġġis permezz ta’ effetti fiżiċi u l-użu u 
r-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għandhom iqisu l-aktar impatti ambjentali sinjifikanti tal-prodotti disponibbli fis-
suq Komunitarju.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kriterji ta’ l-Ekotikketta għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti ambjentali li jrid 
jissodisfa prodott sabiex ikollu fuqu l-
Ekotikketta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test issa ddaħħal fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu (ara Emenda 7).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li t-
tnaqqis fl-ittestjar fuq l-annimali ikun 
kunsiderazzjoni ewlenija fl-iżvilupp u r-
reviżjoni tal-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għall-Ekotikketta għandhom jippruvaw jagħmlu pressjoni fuq is-suq għal tnaqqis 
tat-testijiet fuq l-annimali. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li jikkonsultaw lill-EUEB, l-Istati Wara li jikkonsultaw lill-EUEB u lill-
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Membri, il-korpi kompetenti u l-partijiet 
interessati l-oħra jistgħu wkoll jagħtu bidu 
u jmexxu l-iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-
kriterji ta’ l-Ekotikketta. 

Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi
kompetenti jistgħu wkoll jagħtu bidu u 
jmexxu l-iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-
kriterji ta’ l-Ekotikketta. Il-partijiet 
interessati rappreżentati fl-EUEB jista’ 
jkollhom il-kariga li jmexxu l-iżvilupp tal-
kriterji, sakemm ikunu jistgħu juru 
għarfien speċjalizzat il-qasam tal-prodott, 
kif ukoll il-ħila li jmexxu l-proċess 
b’newtralità u skont l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li korp ċentralizzat iżomm vista ġenerali tal-iżvilupp tal-proċedura. Sabiex tiġi 
żgurata l-indipendenza u t-trasparenza tal-proċedura kif ukoll il-fiduċja pubblika fl-
Ekotikketta, jeħtieġ jiddaħħal għarbiel biex mhux kull parti interessata tkun intitolata tibda 
jew tkompli tkun mexxejja tal-iżvilupp tal-kriterji.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn id-dokumenti għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi ċċarata l-proċedura.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikunu żviluppati kriterji għall-ikel 
ipproċessat minbarra l-prodotti ta’ l-
akkwakultura, dawk il-kriterji għandhom 
jirrigwardaw biss l-ipproċessar, it-trasport 
jew l-ippakkjar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikel m’għandux jiddaħħal kif propost f’dan ir-Regolament għar-raġunijiet imsemmija hawn 
fuq.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn ikun hemm ħtieġa għal reviżjoni 
mhux sostanzjali tal-kriterji, tista’
tapplika proċedura ta’ reviżjoni mqassra 
kif stipulata fl-Anness I Ba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li wieħed ikollu għodda effiċjenti u ħafifa biex isiru tibdiliet żgħar u mhux 
sostanzjali fil-kriterji.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, wara konsulta mal-
EUEB u skont l-objettivi u l-prinċipji 
stipulati fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 
għandha tħejji u tippubblika pjan ta’ 
ħidma għall-Ekotikketta Komunitarja li 
tistipula l-objettivi kif ukoll lista mhux 
eżawrjenti ta’ gruppi ta’ prodotti li ser 
jitqiesu bħala prijoritajiet għall-azzjoni 
Komunitarja. Dan il-pjan għandu jiġi 
aġġornat b’mod regolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tingħata vista ġenerali u xi perspettivi dwar l-iżvilupp ta' kriterji ġodda, ikun siewi li 
jkun hemm pjan ta' ħidma.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu adottati u ppubblikati sa 
mhux aktar tard minn [180] ġurnata wara 
li d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 7 
ikun ġew sottomessi lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-valutazzjonijiet tekniċi kollha jkunu saru, il-Kummissjoni jeħtieġ tapprova l-kriterji 
malajr.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jużaw l-Ekotikketta, il-
manifatturi, l-importaturi, il-fornituri tas-
servizzi, il-kummerċjanti bl-ingrossa jew 
il-bejjiegħa bl-imnut għandhom
jirreġistraw ma’ wieħed mill-korpi 
kompetenti li jissemmew fl-Artikolu 4 
skond ir-regoli li ġejjin:

1. Sabiex jużaw l-Ekotikketta, kwlaunkwe 
operatur għandu japplika għand wieħed 
mill-korpi kompetenti li jissemmew fl-
Artikolu 4 skond ir-regoli li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikar tat-test.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
għandhom jispeċifikaw l-isem u l-indirizz 
ta’ l-operatur, kif ukoll il-grupp tal-prodotti 
in kwistjoni u għandhom jinkludu 
deskrizzjoni sħiħa tal-prodott. 

2. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux in-negozjant biss jista’ japplika biex jirreġistra; ‘operatur' donnha aktar xierqa.



PR\760051MT.doc 15/25 PE418.115v01-00

MT

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. il-korp kompetenti li tkun saritlu 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jista’ 
jitlob ħlas sa €200 biex tiġi pproċessata r-
reġistrazzjoni. Jekk jintalab ħlas, l-użu ta’ 
l-Ekotikketta għandu jkun b’kundizzjoni li 
l-ħlas ikun ingħata fi żmien xieraq.

3. il-korp kompetenti li tkun saritlu 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jista’ 
jitlob ħlas sa €200 biex tiġi pproċessata r-
reġistrazzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-ħlas 
għandu jitnaqqas b’mill-inqas 25% għall-
SMEs. Jekk jintalab ħlas, l-użu ta’ l-
Ekotikketta għandu jkun b’kundizzjoni li l-
ħlas ikun ingħata fi żmien xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stipulat il-prinċipju li għal SME hu aktar diffiċli u oneruż li din tapplika l-iskema 
ta’ Ekotikketta.  Għaldaqstant, għandhom jiġu inkoraġġiti permezz ta’ trattament 
preferenzjali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien xahrejn mill-wasla ta’ 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-korp 
kompetenti kkonċernat għandu jivverifika 
d-dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2. 

4. Fi żmien xahrejn mill-wasla ta’ 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-korp 
kompetenti kkonċernat għandu jivvaluta 
jekk il-prodott hux konformi mal-kriterji 
tal-Ekotikketta tal-grupp ta’ prodotti 
kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li qabel ir-reġistrazzjoni għandha ssir valutazzjoni xierqamill-entità 
kompetenti dwar l-issodisfar tar-rekwiżiti mill-prodott li jkun qed jitlob l-Ekotikketta. 
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm id-dokumentazzjoni tkun sħiħa, 
il-korp kompetenti għandu jassenja numru 
ta’ reġistrazzjoni għal kull prodott.

Sakemm il-prodott ikun konformi mal-
kriterji tal-Ekotikketta, il-korp kompetenti 
għandu jassenja numru ta’ reġistrazzjoni 
lill-prodott.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. il-korp kompetenti li jkun irreġistra 
prodott għandu jinnotifika kull 
reġistrazzjoni lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi reġistru 
komuni u taġġornah regolarment. Dak ir-
reġistru għandu jkun pubblikament 
disponibbli.

6. il-korp kompetenti li jkun irreġistra 
prodott għandu jinnotifika kull 
reġistrazzjoni lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi reġistru 
komuni u taġġornah regolarment. Dak ir-
reġistru għandu jkun pubblikament 
disponibbli, b’mod partikulari permezz 
tal-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiċċekkjaw malajr u faċilment jekk il-prodott ikunx 
verament ekotikkettat.



PR\760051MT.doc 17/25 PE418.115v01-00

MT

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fejn l-Ekotikketa titqiegħed fuq ikel 
ipproċessat minbarra l-prodotti ta’ l-
akkwakultura li ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti tar-Regolament (KE) 
Nru 834/2007, għandha tkun 
komplementata b’indikazzjoni fl-istess 
qasam viżiv bil-għan li t-tikketta 
tirrigwarda biss ir-rendiment ambjentali 
ta’ l-ipproċessar, it-trasport jew l-
ippakkjar tal-prodott

imħassar

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
wkoll għall-ikel ipproċessat b’tikketta 
skond l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 834/2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara hawn fuq il-kwistjoni tal-ikel.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni ma’ l-EUEB, għandhom 
jippromwovu l-użu ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja b’azzjonijiet li jqajmu 
kuxjenza u b’kampanji ta’ informazzjoni 
għall-konsumaturi, għall-produtturi, għax-
xerrejja pubbliċi, għall-kummerċjanti, 
għall-bejjiegħa bl-imnut, u għall-pubbliku 
ġenerali, biex b’hekk isostnu l-iżvilupp ta’ 
l-iskema.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni ma’ l-EUEB, għandhom 
jippromwovu l-użu ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja b’azzjonijiet li jqajmu 
kuxjenza u b’kampanji ta’ informazzjoni 
għall-konsumaturi, għall-produtturi, għax-
xerrejja pubbliċi, għall-kummerċjanti, 
għall-bejjiegħa bl-imnut, u għall-pubbliku 
ġenerali, inklużi l-iskejjel, biex b’hekk 
isostnu l-iżvilupp ta’ l-iskema, u billi 
jinkoraġġixxu l-użu tal-iskema, b’mod 
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partikulari billi joħolqu servizzi ta’ 
helpdesk għall-operaturi, b’mod speċjali l-
SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux il-kampanji ta’ informazzjoni biss għandhom jiġu finanzjati bħala attivitajiet 
promozzjonali, minflok għandha tiġi pprovduta għajnuna prattika għall-operaturi li jrid 
japplikaw għal reġistrazzjoni għal Ekotikketta.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni mill-pari Skambju ta’ informazzjoni u l-aħjar 
prattiki

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-entitajiet kompetenti għandhom jiġu inkoraġġiti jaħdmu flimkien.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
armonizzata ta’ l-Artikoli 9 u 10, il-korpi 
kompetenti għandhom jgħaddu minn 
evalwazzjoni mill-pari. L-evalwazzjoni 
mill-pari għandha titħaddem fuq il-bażi 
ta’ kriterji u ta’ dispożizzjonijiet ta’ 
evalwazzjoni sodi u trasparenti.

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
armonizzata tar-Regolament u b’mod 
partikulari ta’ l-Artikoli 9 u 10, il-korpi 
kompetenti għandhom jaqsmu l-
informazzjoni u l-esperjenzi u jipprovaw 
jikkoordinaw ix-xogħol u s-servizzi ta’ 
entitajiet nazzjonali kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-entitajiet kompetenti għandhom jiġu inkoraġġiti jaħdmu flimkien.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [iffissa data 
speċifika – ħames snin mid-data tal-
pubblikazzjoni], il-Kummissjoni għandha 
tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, rapport dwar l-implimentazzjoni 
ta’ l-iskema ta’ l-Ekotikketta Komunitarja. 
Ir-rapport għandu jidentifika anki l-
elementi għall-analiżi possibbli ta’ l-
iskema.

Sa mhux aktar tard minn [iffissa data 
speċifika – ħames snin mid-data tal-
pubblikazzjoni], il-Kummissjoni għandha 
tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, rapport dwar l-implimentazzjoni 
ta’ l-iskema ta’ l-Ekotikketta Komunitarja
b’mod partikolari rigward l-
implimentazzjoni ta’ Artikolu 12. Ir-
rapport għandu jidentifika l-kisbiet 
magħmula rigward l-objettivi stipulati fil-
pjan ta’ ħidma kif ukoll l-elementi għall-
analiżi possibbli ta’ l-iskema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi segwit mill-qrib l-iżvilupp tal-Ekotikketta, kif jintużaw il-fondi, jekk l-
objettivi humiex qed jintlaħqu jew le, u għal liema raġunijiet.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tgħolli l-ħlas 
massimu stipulat fl-Artikolu 9(3) u 
temenda l-Annessi. 

Il-Kummissjoni tista’ timmodifika l-ħlas 
massimu stipulat fl-Artikolu 9(3) u 
temenda l-Annessi.

Or. en



PE418.115v01-00 20/25 PR\760051MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ukoll possibbli li l-Kummissjoni tnaqqas il-ħlas.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu I – punt B a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Ba.) PROĊEDURA MQASSRA GĦAL 
REVIŻJONI MHUX SOSTANZJALI 
TAL-KRITERJI
Il-Kummissjoni għandha tipproduċi 
rapport li jkun jinkludi l-elementi li 
ġejjin:

- ġustifikazzjoni li tispjega għalfejn 
mhemm ebda ħtieġa għal reviżjoni 
sħiħa tal-kriterji u għalfejn 
sempliċi aġġormament tal-kriterji 
u tal-livelli ta’ strettezza tagħhom 
hi biżżejjed 

- taqsima teknika li taġġorna d-data 
preċedenti tas-suq użati għall-
istipular tal-kriterji

- abbozz ta’ proposta tal-kriterji 
riveduti; 

- indikazzjoni kwantitativa tar-
rendiment ambjentali globali li l-
kriterji riveduti huma mistennija 
jiksbu fit-totalità tagħhom, meta 
pparagunati ma’ dak tal-prodotti 
medji fis-suq;

- manwal tal-utenti rivedut għall-
utenti potenzjali tal-Ekotikketta u 
għall-entitajiet kompetenti;

- manwal tal-utenti rivedut għall-
awtoritajiet li jagħtu l-kuntratti 
pubbliċi.

Ir-rapport u l-abbozz tal-proposta bil-
kriterji għandhom ikunu disponibbli għal 
konsultazzjoni pubblika fuq il-websajt tal-
Kummissjoni ddedikat għall-Ekotikketta  
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għal perjodu ta’ xahrejn għall-kummenti.
Għandhom jingħataw reazzjonijiet għall-
kummenti kollha riċevuti matul il-perjodu 
ta’ konsultazzjoni pubblika, fejn jiġi 
indikat jekk kull kumment ġiex aċċettat 
jew miċħud u r-raġuni għal dan. 
Soġġett għal kwalunkwe bidla magħmula 
waqt il-perjodu ta’ konsultazzjoni 
pubblika, u jekk l-ebda Stat Membru ma 
jitlob laqgħa miftuħa tal-grupp ta’ ħidma, 
il-Kummissjoni tista’ tadotta l-kriterji 
skont it-termini tal-Artikolu 8. 
Fuq talba ta’ kwalunkwe Stat Membru, 
għandha tinżamm laqgħa miftuħa tal-
grupp ta’ ħidma dwar l-abbozz tal-kriterji 
riveduti, fejn għandhom jipparteċipaw il-
partijiet interessati kollha, bħall-korpi 
kompetenti, l-industrija (inklużi l-SMEs), 
it-trejdjunjins, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
importaturi, l-organizzazzjonijiet 
ambjentali u tal-konsumaturi. Il-
Kummissjoni wkoll għandha tipparteċipa 
f’dawk il-laqgħat. 
Soġġett għal kwalunkwe tibdil magħmul 
waqt il-perjodu ta’ konsultazzjoni 
pubblika jew waqt il-laqgħa tal-grupp ta’ 
ħidma, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-
kriterji skont it-termini tal-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-elementi ewlenin tas-suċċess tal-Ekotikketta jkun il-fatt li l-kriterji jistgħu jiġu 
aġġornati malajr f’każ ta' bidla mhux sostanzjali ta' element wieħed tal-kriterji. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Ekotikketta hu l-isem ta’ marka voluntarja li l-iskop tagħha hu li tippromwovi, fil-livell 
Ewropew, it-tixrid ta’ prodotti b’livell għoli ta’ effiċjenza li għandhom impatt ekoloġiku baxx 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.

Għal dan l-għan, ġew stabbiliti ċerti standards ta’ eko-kwalità (hawnhekk se nsejħulhom 
‘kriterji’) għal kull wieħed minn numru ta’ kategoriji ta’ prodotti speċifiċi. Bħalissa hemm 26 
kategorija ta’ prodotti, 622 liċenzja u aktar minn 3000 prodott u servizz – deterġenti, karta, 
ħwejjeġ (inklużi żraben u tessuti), turiżmu, prodotti tal-camping eċċ – li ngħatawlhom 
Ekotikketta.

Din il-marka, u l-fjura li tissimbolizzaha, huma elementi dinamizzanti li grazzi għall-
aġġornament kostanti tal-kriterji ambjentali tal-prodotti li tingħata għalihom, tinkoraġġixxi 
lill-intrapriżi sabiex joperaw ċiklu vizzjuż ta’ sforz bl-għan li b'mod ġenerali togħla l-eko-
kwalità tal-prodotti fis-suq. 

Permezz tal-pjan ta’ azzjoni Ewropew għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, u, b'mod 
partikolari, ir-reviżjoni tar-regolament tal-Ekotikketta, ir-regolament Emas (COM(2008)0402) 
u d-direttiva dwar l-Ekodisinn (COM(2008)0399), u filwaqt li titqies ukoll il-komunikazzjoni 
dwar l-akkwist pubbliku għal ambjent aħjar (COM (2008)400), l-Unjoni għandha l-għan li 
tinkoraġġixxi l-tixrid ta’ sistema voluntarja u integrata li tinkoraġġixxi l-impriżi jtejbu l-
prodotti tagħhom u jilħqu standards ogħla ta’ effiċjenza enerġetika u rispett ambjentali. 

Rigward l-Ekotikketta, is-sinjali tas-suq huma konflinġenti. L-esperjenza miksuba tul il-kważi 
għaxar snin li ilha teżisti din iċ-ċertifikazzjoni turi li jinħtieġ intervent aktar deċiżiv bil-għan li 
jitratta ċerti aspetti kruċjali tas-sistema.

Min-naħa waħda, għadd dejjem akbar ta’ impriżi qed jitolbu ċertifikazzjoni Ekotikketta, 
f’firxa wiesgħa ħafna ta’ setturi. L-operaturi huma konxji tal-valur miżjud li joffri proċess 
imparzjali ta’ ċertifikazzjoni li hi apprezzata mill-konsumatur, grupp li issa huma aktar 
imdorrija bil-kwistjoni ta’ Responsabilità Soċjali Korporattiva fil-kuntest ta’ ħarsien 
ambjentali. 

Barra minn hekk, il-possibilità ta’ firxa fuq skala Ewropea għall-Ekotikketti hi vantaġġ 
ulterjuri, rikonoxxut u mixtieq minn diversi impriżi.

B’differenza għal marki Ewropej oħra, mhix magħrufa minn ħafna nies: is-sinjifikat tagħha 
mhux rikonoxxut, u għaldaqstant, lanqas ma huma magħrufa l-karatteristiċi ekoloġiċi li hi 
teżisti biex tippromwovi. Fil-fatt, biżżejjed tqabbilha mal-marki nazzjonali li jkollhom l-istess 
funzjoni biex jirrealizzaw li l-marka Ewropea hi inqas mifruxa u inqas magħrufa.

Barra minn hekk, l-operaturi fis-settur u l-NGOs għandhom tenzenza li jkunu kritiċi tal-ħin 
eċċessiv meħtieġ għall-approvazzjoni tal-kriterji (li tista' tieħu aktar minn erba’ snin), kif 
ukoll in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-kriterji adottati għal kategoriji ta’ prodotti simili.
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Jeżisti, barra minn hekk, nuqqas ta’ koordinazzjoni mal-marki nazzjonali kumparabbli, li f’xi 
każijiet jużaw parametri differenti għall-istess tipi u huma riċevuti b’mod aktar favorevoli 
mill-Ekotikketta.  

Bl-għan li jiġu trattati dawn il-problemi, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal regolament 
ġdid. Ir-rapporteur japprova din il-proposta fil-parti l-kbira. 

Il-proposta tintroduċi diversi modifiki fir-rigward l-approvazzjoni tal-kriterji u sistema ġdida 
għall-għoti tal-marka. 

Is-sistema l-antika li tirrikjedi kuntratt bejn l-entità kompetenti u l-operatur hi sostitwita 
permezz ta’ sistema ta’ reġistrazzjoni. 

Jiżdiedu dispożizzjonijiet biex titjieb il-koordinazzjoni mas-sistemi ta’ ċertifikazzjoni 
nazzjonali. 

Biex tkun faċilitata strateġija f’ħafna livell, numru ta’ aġenti – il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri, u l-operaturi fis-settur – ikollhom is-setgħa li jippromwovu s-sistema u jkollhom 
sehem ewlieni fl-iżvilupp u l-ispeċifikar tal-kriterji.

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi għadd ta’ kategoriji ta’ prodotti ġodda, inklużi l-
prodotti tal-ikel proċessati u tas-sajd u tal-akkwalkultura. 

Il-proposta tar-rapporteur

Ir-rapporteur ressaq numru ta’ tibdiliet għall-proposta, fuq il-bażi ta’ tliet linji gwida: 

- iż-żamma tal-fiduċja tal-konsumatur fl-istandards għolja ta’ ekokwalità rappreżentati 
mill-Ekotikketta; 

- it-titjib tat-tixrid ta’ Ekotikketta permezz ta’ azzjonijiet biex iżidu l-kuxjenza tal-
konsumatur u estensjoni tal-għadd ta’ kategoriji ta’ prodotti eleġibbli. 

- l-iżgurar li l-proċedura għall-approvazzjoni tal-kriterji tista’ tlaħħaq maż-żminijeit li 
qed jinbidlu u l-livell ta’ innovazzjoni tal-prodott fis-suq, filwaqt li tinżamm l-
eċċellenza ambjentali u jiġu involuti l-operaturi settorjali u l-partijiet interessati 
kollha; 

Ir-rapporteur elimina r-referenzi għal prodotti tal-ikel proċessati u prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura, għar-raġuni li mhix idea tajba li dawn il-kategoriji ta’ prodotti jingħataw 
trattament divrenzjat, u inqas u inqas li japplikaw regoli differenti għal prodotti tal-ikel 
proċessati u dawk mhumiex. Huwa wkoll importanti li wieħed joqgħod attent li ma jkunx 
hemm riskju ta’ konfużjoni ma’ prodotti organiċi. 

Għaldaqstant jidher li kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għoti tal-istatus ta’ Ekotikketta li tip jew 
ieħor ta’ prodotti tal-ikel aħjar titħalla f’idejn l-esperti: dawk biss li għandhom l-għarfien 
tekniku jistgħu jivvalutaw kemm iċ-ċiklu tal-ħajja kollu ta’ prodott tal-ikel ma jkunx jagħmel 
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ħsara għall-ambjent. 

rigward il-proċedura l-ġdida, huwa essenzjali li wieħed jagħmilha ċara li qabel ir-
reġistrazzjoni ta’ prodott ġdid skont l-Ekotikketa jridu jsiru dejjem il-kontrolli tal-preżenza 
ġenwina tal-kriterji, jiġifieri kontrolli li huma aktar minn dokumentarji. Ir-rapporteur 
għaldaqstant reġa’ introduċa, permezz ta’ emenda speċifika, il-kunċent ta’ kontrolli ex ante, li 
għandhom jitwettqu qabel l-għoti tal-marka Ekotikketta. 

Minħabba l-karattru voluntarju tal-marka u l-livell għoli ta’ aspettattivi li l-konsumaturi jorbtu 
ma’ prodotti li jkollhom il-fjura tal-Ekotikketta, ir-rapporteur reġa introduċa d-dispożizzjoni li 
skontha l-Ekotikketta ma tistax tingħata lil prodotti li fihom sustanzi li huma ta’ periklu għas-
saħħa tal-konsumatur jew għall-ambjent. 

Biex tinżamm il-kredibilità tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni Ekotikketta, huwa essenzjali li 
jinżamm, għall-prodott li jkollhom it-tikketta, il-prinċipju ġenerali tal-ħarsien tas-saħħa tal-
konsumatur u tal-ambjent. 

Madankollu, ir-rapporteur, konxju li projbizzjoni tista’ tillimita l-possibilitajiet li l-Ekotikketta 
tiġi estiża għal firxa usa’ ta’ kategoriji ta’ prodotti, jipproponi li l-Kummissjoni, permezz tal-
proċedura ta’ komitoloġija u għal kategoriji ta’ prodotti speċifiċi, tista’ tintroduċi 
eċċezzjonijiet ġustifikati għall-prinċipju msemmi hawn fuq.

Barra minn hekk, minħabba li l-qafas leġiżlattiv tal-UE ((REACH, GRIS, eċċ) hu dejjem 
aktar orjentat lejn it-tnaqqis tal-ittestjar fuq l-annimali, ir-rapporteur jemmen li l-prinċipju ta’ 
hawn fuq għandu jiġi integrat ukoll fl-iskema ta’ Ekotikketta voluntarja, li r-raison d´être 
tagħha hu l-iżvilupp u ċ-ċertifikazzjoni ta’ prodott li jilħqu l-ogħla standards ambjentali.

Rigward il-proċess ta’ approvazzjoni għall-kriterji ta’ kategoriji ta’ prodotti speċifiċi, ħafna 
operaturi fis-settur huma kritiċi tat-tul żejjed tal-proċess tal-approazzjoni tal-kriterji u tal-
ħeffa li biha l-kriterji li jiġu approvati ma jibqgħux validi, skont ix-xejriet tas-suq. 

Rigward dan il-punt, il-proposti tar-rapporteur huma tnejn: 

- li jonqos id-dewmien fil-proċess ta’ approvazzjoni tal-kriterji, l-introduzzjoni ta’ perjodu ta’ 
mhux aktar minn 180 ġurnata bejn it-twettiq tal-evalwazzjoni u l-approvazzjoni tal-kriterji 
mill-Kummissjoni; 

- li tiġi introdotta proċedura ta’ reviżjoni simplifikata u iqsar għal tibdil minuri fil-kriterji (ara 
l-Anness il-ġdid).

Rigward l-attivitajiet ta’ promozzjoni (dak li kien l-Artikolu 12 tar-regolament), jeħtieġ jitjieb 
it-tagħrif għall-konsumatur u jiġu organizzati kampanji ta’ kuxjenza, filwaqt li l-fondi tal-UE 
jintużaw ukoll biex il-kumpaniji jingħataw pariri dwar l-aspetti prattiċi tal-proċess ta’ 
reġistrazzjoni tal-kategoriji tal-prodotti. 

Hu essenzjali li tingħata attenzjoni partikulari lill-SMEs, billi tiżdied il-kuxjenza tagħhom 
għall-Ekotikketta u jiġu megħjuna jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet dwar il-kriterji filwaqt li 
jqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.  
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Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jqis l-Ekotikketta bħala għodda siewja ħafna biex il-prodotti 
Ewropej jagħmlu inqas ħsara għall-ambjent, u biex tistimula r-riċerka u l-innovazzjoni 
teknoloġika.

L-isfida hi li wieħed ikun jista’ jipprovdi parametri preċiżi li jqisu l-karatteristiċi ekoloġiċi ta’ 
prodott jew servizz tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Neħtieġu kriterji li huma affidabbli u li ma 
tantx ikunu jistgħu jiġu mgħawġa, sabiex tiġi żgurata l-eċċellenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu 
ta’ prodott u sabiex iżżomm il-fiduċja tal-konsumatur fil-marka tal-Ekotikketta. 
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