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Emenda  2 

Julia Reid 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-objettiv tad-Direttiva dwar l-

Ekodisinn huwa li jiżdiedu l-effiċjenza fl-

enerġija u l-livell ta' protezzjoni tal-

ambjent permezz ta' rekwiżiti armonizzati 

li jiżguraw il-funzjonament tas-suq intern 

u jippromwovu t-tnaqqis kontinwu tal-

impatt ambjentali ġenerali ta' prodotti 

relatati mal-enerġija; billi dawn il-miżuri 

għandhom ukoll impatt pożittiv fuq is-

sigurtà tal-enerġija billi jnaqqsu l-konsum 

tal-enerġija; 

imħassar 

Or. en 
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Frédérique Ries 

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi l-implimentazzjoni tad-

Direttiva tista' tikkontribwixxi aktar għall-

isforzi tal-UE biex titjieb l-effiċjenza fl-

enerġija u għat-twettiq tal-għanijiet tal-

azzjoni klimatika; 

C. billi t-tħassir tad-Direttiva dwar l-

Ekodisinn jista' jikkontribwixxi aktar 

għall-isforzi tal-Ewropa biex titjieb l-

effiċjenza fl-enerġija; jenfasizza li l-

enerġija, b'mod partikolari l-fjuwils 

fossili, għandha titqies bħala riżorsa 

ewlenija li tista' tappoġġa wkoll l-iżvilupp 

tal-impjiegi; 

Or. en 
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L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi, sal-bidu tal-2018, kien hemm 

fis-seħħ 29 regolament speċifiku dwar l-

Ekodisinn li jkopru gruppi ta' prodotti 

differenti u, flimkien ma' dawn, kienu 

ġew adottati tliet ftehimiet volontarji 

rikonoxxuti skont id-Direttiva; 

imħassar 

Or. en 
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2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi, filwaqt li fl-2009 il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-

Ekodisinn twessa' biex ikopri l-prodotti 

kollha relatati mal-enerġija (esklużi l-

mezzi tat-trasport), l-ebda prodott li ma 

jużax l-enerġija s'issa ma ġie kopert mir-

rekwiżiti għall-ekodisinn; 

M. billi, sal-2020, it-tagħmir tad-dawl 

għall-palk kollu użat fl-industrija tad-

divertiment mhux se jkun jista' jibqa' 

jintuża u dawl ta' luminożità ekwivalenti, 

meħtieġ għall-industrija kreattiva, mhux 

se jkun jista' jinkiseb aktar; billi d-dawl 

għall-palk għalhekk għandu jiġi eżentat 

mil-leġiżlazzjoni; 

Or. en 
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Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi d-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

tiddikjara li l-komplementarjetà tagħha 

mar-Regolament REACH dwar sustanzi 

kimiċi għandha tikkontribwixxi għal żieda 

fl-impatti rispettivi tagħhom u għall-bini 

ta' rekwiżiti koerenti li għandhom 

japplikaw il-manifatturi; billi r-rekwiżiti li 

huma relatati mal-użu ta' sustanzi kimiċi 

perikolużi u r-riċiklaġġ tagħhom s'issa 

kien limitat; 

O. billi d-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

se jkollha impatt negattiv fuq teatri u 

postijiet simili fl-Ewropa – speċjalment 

stabbilimenti iżgħar, li se jiġu affettwati 

b'mod sproporzjonat – u billi l-industrija 

kreattiva għandha tiġi eżentata minn din 

il-leġiżlazzjoni; 

Or. en 
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2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa R 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

R. billi l-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-

Ekonomija Ċirkolari jinkludi l-impenn li 

jiġu enfasizzati l-aspetti tal-ekonomija 

ċirkolari fir-rekwiżiti futuri tad-disinn tal-

prodott skont id-Direttiva dwar l-

Ekodisinn billi jiġu analizzati 

sistematikament kwistjonijiet bħalma 

huma t-tiswija, id-durabbiltà, it-titjib fil-

kwalità, ir-riċiklabbiltà, jew l-

identifikazzjoni ta' ċerti materjali jew 

sustanzi; 

R. billi d-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

tal-Kummissjoni se jkollha konsegwenzi 

katastrofiċi għall-industrija tad-

divertiment u għall-kultura Ewropea; 

Or. en 



 

AM\1153946MT.docx  PE621.609v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

 

23.5.2018 A8-0165/8 

Emenda  8 

Julia Reid 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn 

2017/2087(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Ifakkar li d-Direttiva tirrikjedi li l-

Kummissjoni tippreżenta miżuri ta' 

implimentazzjoni fejn prodott jissodisfa l-

kriterji, jiġifieri volumi sinifikanti ta' 

prodotti mibjugħa, impatt ambjentali 

sinifikanti u potenzjal ta' titjib; jenfasizza 

r-responsabbiltà imposta fuq il-

Kummissjoni biex tirrispetta dan il-

mandat u tiżgura li l-benefiċċji għall-

konsumaturi, għall-ekonomija ċirkolari u 

għall-ambjent jinkisbu b'mod effikaċi, 

filwaqt li tirrikonoxxi li tali standards tal-

prodott jistgħu jiġu applikati biss fil-livell 

tal-UE u li l-Istati Membri għalhekk 

jiddependu fuq il-Kummissjoni biex tieħu 

l-azzjoni meħtieġa; 

4. Jissuġġerixxi li tali deċiżjonijiet 

arbitrarji relatati mal-enerġija ma 

għandhomx jittieħdu mill-Kummissjoni li 

mhijiex eletta; 

Or. en 

 

 


