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Emenda 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u newtrali 
għall-klima bbażata fuq il-prinċipji tal-
ekonomija ċirkolari tirrispetta l-limiti 
planetarji billi titbiegħed mid-dipendenza 
fuq l-użu tar-riżorsi u l-materja prima, il-
konsum tal-massa u l-produzzjoni tal-
iskart;

Or. en

Emenda 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

B. billi l-ekonomija ċirkolari 
għandha l-għan li tagħlaq u tnaqqas iċ-
ċirkwiti tal-materjali, il-prodotti u r-riżorsi 
permezz tal-użu mill-ġdid, il-kondiviżjoni, 
it-tiswija, it-titjib, ir-riċiklaġġ, it-trawwim 
tal-interoperabbiltà u ħajja itwal għall-
prodotti;

Or. en

Emenda 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa C
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

C. billi ċirkwiti tal-materjal magħluqa 
u ktajjen tal-provvista iqsar eventwalment 
se jwasslu għal valur miżjud fis-suq intern 
tal-UE, innovazzjoni, impjiegi u 
kompetittività filwaqt li jiżguraw livell 
għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u 
sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa D

Abbozz ta' opinjoni Emenda

D. billi s-suq uniku huwa strument 
b'saħħtu li għandu jintuża biex jiġu 
żviluppati prodotti u teknoloġiji 
sostenibbli u ċirkolari u jirrifletti 
kunsiderazzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, 
soċjali u etiċi;

Or. en

Emenda 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa E

Abbozz ta' opinjoni Emenda

E. billi l-investiment f'mudelli ta' 
produzzjoni ċirkolari u fis-settur tal-użu 
mill-ġdid u t-tiswija huwa sors ta' 
opportunitajiet ekonomiċi u soċjali, joħloq 
l-impjiegi u jixpruna l-kompetittività 
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industrijali;

Or. en

Emenda 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa F

Abbozz ta' opinjoni Emenda

F. billi l-kriżi tal-COVID-19 uriet il-
ħtieġa ta' ekonomija reżiljenti bbażata fuq 
ktajjen tal-provvista sostenibbli u iqsar;

Or. en

Emenda 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Premessa G

Abbozz ta' opinjoni Emenda

G. billi fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, leġiżlazzjoni ambizzjuża kif 
deskritta fil-Pjan ta' Azzjoni għall-
Ekonomija Ċirkolari maħruġ 
f'Marzu 2020 għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas l-impronta ambjentali u tar-
riżorsi totali tal-produzzjoni u l-konsum 
tal-UE, u l-prijoritajiet ewlenin tagħha 
għandhom ikunu l-użu effiċjenti tar-
riżorsi, tniġġis żero, l-assenza ta' 
esponiment għal sustanzi dannużi u 
tossiċi u l-prevenzjoni tal-iskart;

Or. en
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Emenda 8
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1. Jinnota li ċittadin wieħed tal-UE 
jipproduċi medja ta' aktar minn 450 kg ta' 
skart fis-sena, li 27% minnu ma jiġix 
irkuprat jew riċiklat; jitlob li jittieħdu 
miżuri rapidi biex jitjiebu l-faċilitajiet ta' 
riċiklaġġ, akkumpanjati minn 
dispożizzjonijiet f'qafas Ewropew biex 
jiżdied ir-riċiklaġġ;

Or. fr

Emenda 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-
Ekonomija Ċirkolari u l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li toħroġ b'miżuri speċifiċi li 
jindirizzaw il-ħtieġa li jitjiebu d-
durabbiltà, ir-riutilizabbiltà u l-possibbiltà 
ta' titjib u tiswija tal-prodotti, kif ukoll li 
tindirizza l-obsolexxenza prematura tal-
prodotti; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-
konsumaturi jingħataw is-setgħa li 
jiggwidaw l-iskemi ta' konsum tagħhom 
aħjar billi jingħataw informazzjoni ċara u 
affidabbli dwar it-tul tal-ħajja, il-
prestazzjoni ambjentali u l-possibbiltà ta' 
tiswija tal-prodotti; jistieden lill-
Kummissjoni tappoġġja u tiżviluppa 
għodod ekonomiċi li jagħtu vantaġġ 
ekonomiku lil għażliet sostenibbli;

Or. en
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Emenda 10
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1a. Huwa tal-fehma li d-differenzi 
kbar bejn il-pajjiżi tal-UE fir-rigward tar-
riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart jitolbu 
azzjoni urġenti min-naħa tal-
Kummissjoni biex jitjiebu l-faċilitajiet ta' 
riċiklaġġ fil-pajjiżi li jeħtieġu dan;

Or. fr

Emenda 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1a. Jenfasizza li t-tlestija u l-
approfondiment tas-Suq Uniku huma 
prekundizzjoni għas-suċċess tat-
tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija 
sostenibbli u ċirkolari; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jindirizzaw l-ostakli regolatorji u 
nonregolatorji eżistenti li jirriżultaw minn 
regoli nazzjonali restrittivi u kumplessi, 
kapaċitajiet amministrattivi limitati, u 
traspożizzjoni u infurzar inadegwati tar-
regoli tal-UE; jitlob governanza aktar 
flessibbli u trasparenti tas-suq intern 
b'żieda fl-effikaċja tal-evalwazzjonijiet 
bejn il-pari u titjib fl-għodod ta' 
monitoraġġ u prestazzjoni;

Or. en
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Emenda 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 
għall-prodott;

1. Iqis li l-produzzjoni u t-tqegħid ta' 
prodotti sostenibbli fis-suq intern għandu 
jkun in-norma u jitlob Direttiva Qafas 
orizzontali dwar il-Prodotti Sostenibbli li 
tistabbilixxi rekwiżiti minimi obbligatorji 
fl-istadju tad-disinn, il-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni għad-durabbiltà, l-
interoperabbiltà, il-possibbiltà ta' tiswija, 
it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-ġdid u r-
riċiklabbiltà għall-prodotti kollha flimkien 
ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi għall-
prodott; jitlob, barra minn hekk, li tali 
proposta leġiżlattiva komprensiva titressaq 
fil-ħin u ma tiġix posposta aktar, sabiex 
tikkontribwixxi għall-irkupru tal-
ekonomija tal-UE wara l-kriżi tal-
COVID-19;

Or. en

Emenda 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma; jitlob Direttiva Qafas dwar il-
Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà filwaqt li tagħmel 
differenza bejn kategoriji differenti ta' 
prodotti u tqis l-iżviluppi fis-suq u fit-
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għall-prodott; teknoloġija; jenfasizza l-importanza ta' 
politiki tal-UE settorjali ambizzjużi kif 
ukoll l-implimentazzjoni xierqa u l-
infurzar effettiv tar-regoli eżistenti għal 
suq uniku sostenibbli li jiffunzjona tajjeb;

Or. en

Emenda 14
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-
possibbiltà ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-
użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà għall-
prodotti kollha flimkien ma' rekwiżiti 
ulterjuri speċifiċi għall-prodott;

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi għad-durabbiltà, il-
possibbiltà ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-
użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà għall-
prodotti li jkollhom ġustifikazzjoni teknika 
għal tali rekwiżiti u li jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
objettivi stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni 
għall-Ekonomija Ċirkolari; jistieden lill-
Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati 
Membri u l-partijiet interessati biex 
tfassal katalgu miftuħ ta' prodotti bħal 
dawn;

Or. pl

Emenda 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
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sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 
għall-prodott;

sostenibbli minn Stati Membri jew minn 
pajjiżi terzi fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija mill-konsumatur jew minn 
speċjalista awtorizzat, it-titjib fil-kwalità, 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà għall-
prodotti kollha flimkien ma' rekwiżiti 
ulterjuri speċifiċi għall-prodott; jitlob lill-
Kummissjoni, għalhekk, tipprovdi 
definizzjoni ta' "prodotti sostenibbli" ċara 
u li tinftiehem;

Or. en

Emenda 16
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-
possibbiltà ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-
użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà għall-
prodotti kollha flimkien ma' rekwiżiti 
ulterjuri speċifiċi għall-prodott;

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jilqa' l-progress magħmul bid-
Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) 
u r-Regolament dwar l-Ekotiketta 
(66/2010);

Or. en

Emenda 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 
għall-prodott;

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex, fid-
dawl tal-fatt li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jsir 
progressivament in-norma, tipproponi 
qafas ta' politika dwar il-prodotti 
sostenibbli li jistabbilixxi rekwiżiti minimi 
obbligatorji għal kategoriji ta' prodotti 
biex jissaħħu d-durabbiltà, l-
interoperabbiltà, il-possibbiltà ta' tiswija, 
it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-ġdid u r-
riċiklabbiltà, filwaqt li jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' prodotti;

Or. en

Emenda 18

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 
għall-prodott;

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-
ħtieġa u l-applikabbiltà ta' Direttiva Qafas 
orizzontali dwar il-Prodotti Sostenibbli li 
tiddefinixxi l-kategoriji tal-prodotti u 
tistabbilixxi rekwiżiti minimi obbligatorji 
għad-durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-
possibbiltà ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-
użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà, flimkien ma' 
rekwiżiti ulterjuri speċifiċi għall-prodott;

Or. en

Emenda 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà għall-prodotti kollha 
flimkien ma' rekwiżiti ulterjuri speċifiċi 
għall-prodott;

1. Iqis li t-tqegħid ta' prodotti 
sostenibbli fis-suq intern għandu jkun in-
norma u jitlob Direttiva Qafas orizzontali 
dwar il-Prodotti Sostenibbli li tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi obbligatorji għad-
durabbiltà, l-interoperabbiltà, il-possibbiltà 
ta' tiswija, it-titjib fil-kwalità, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà u tindirizza l-
preżenza ta' sustanzi kimiċi perikolużi 
għall-prodotti kollha, flimkien ma' 
rekwiżiti ulterjuri speċifiċi għall-prodott;

Or. en

Emenda 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li garanzija ta' assenza 
ta' esponiment għal sustanzi kimiċi u 
sustanzi tossiċi perikolużi oħra hija 
prekundizzjoni għal ekonomija ċirkolari 
sikura; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni tieħu miżuri regolatorji biex 
is-sustanzi kimiċi u tossiċi jiġu eliminati 
mill-prodotti tal-konsumatur u b'hekk jiġi 
żgurat l-ogħla livell possibbli ta' sikurezza 
għall-konsumaturi;

Or. en

Emenda 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-importanza li l-ispejjeż 
addizzjonali li jirriżultaw mill-Pjan ta' 
Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari 
ma jiġux mgħoddija unilateralment fuq il-
konsumaturi; jemmen ukoll li hu 
inevitabbli li jiġu stabbiliti l-miżuri kollha 
fis-sens tal-ekonomija tas-suq ħieles u l-
preservazzjoni tal-kapaċità kompetittiva 
fil-kompetizzjoni internazzjonali;

Or. en

Emenda 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Fid-dawl tal-ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza tal-politiki eżistenti tal-UE u l-
kontribut tagħhom għall-ekonomija 
ċirkolari, jitlob lill-Kummissjoni tevita d-
duplikazzjonijiet u d-diskrepanzi 
bejniethom billi tikkunsidra s-sinerġiji li 
jista' jkun hemm u tirrevedi fuq bażi 
regolari l-konsistenza ġenerali fost id-
diversi għodod ta' politika;

Or. en

Emenda 23
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
azzjoni biex toħloq suq armonizzat għall-
materja prima sekondarja li jippermetti 
lin-negozji Ewropej jiksbu ekonomiji ta' 
skala u effiċjenza fir-riżorsi, u 
konsegwentement joffru prezzijiet aktar 
attraenti għall-konsumaturi;

Or. pl

Emenda 24
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Ifakkar li l-istrateġija tal-
ekonomija ċirkolari għandha tkun 
konsistenti mal-istrateġija globali 
Ewropea favur il-ġlieda kontra t-tisħin 
globali u l-ħarsien tal-ambjent;

Or. fr

Emenda 25
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jitlob li jitqies l-impatt negattiv tal-
pandemija tal-COVID-19 fl-Istati Membri 
fuq l-implimentazzjoni ta' pjan 
pluridimensjonali ta' tranżizzjoni 
gradwali lejn sistema ekonomika 
sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi;

Or. pl
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Emenda 26
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li l-pjan ta' rkupru 
Ewropew jirrappreżenta opportunità biex 
tinbeda tranżizzjoni ekonomika 
ambizzjuża lejn metodi ta' produzzjoni 
sostenibbli;

Or. fr

Emenda 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli peress 
li tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u 
testijiet affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 
li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti tal-partijiet interessati rilevanti 
kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi integrata 
b'mod konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
volontarja hija kruċjali għall-
implimentazzjoni ta' politika dwar il-
prodotti sostenibbli billi tipprovdi 
definizzjonijiet, metriċi u testijiet affidabbli 
għal karatteristiċi bħad-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija; jinsisti li l-istandards 
jiġu żviluppati f'waqthom u f'konformità 
mal-kundizzjonijiet ta' użu reali; jenfasizza 
l-ħtieġa li jiġi evalwat il-bżonn li l-proċess 
ta' standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti mill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha, filwaqt li titħares il-
kapaċità tal-kumpaniji li jkunu 
innovattivi u jiżviluppaw teknoloġija 
ġdida b'mod sostenibbli, u biex is-
sostenibbiltà tiġi integrata b'mod 
konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

Or. en
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Emenda 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli peress 
li tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u 
testijiet affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 
li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti tal-partijiet interessati rilevanti 
kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi integrata 
b'mod konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli billi 
tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u testijiet 
affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija u tgħin 
fl-iffissar ta' rekwiżiti minimi għall-
kummerċjalizzazzjoni f'dak li għandu 
x'jaqsam mad-disinn tal-prodotti; jinsisti 
li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti mill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi 
integrata b'mod konsistenti fl-iffissar tal-
istandards;

Or. en

Emenda 29

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli peress 
li tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u 
testijiet affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli billi 
tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u testijiet 
affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 
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li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti tal-partijiet interessati rilevanti 
kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi integrata 
b'mod konsistenti fl-iffissar tal-
istandards;

li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali filwaqt li jiġu evitati ostakli 
amministrattivi; jenfasizza l-ħtieġa li l-
proċess ta' standardizzazzjoni jiġi riformat 
biex tiġi żgurata parteċipazzjoni aktar 
inklużiva u trasparenti mill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti;

Or. pl

Emenda 30
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli peress 
li tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u 
testijiet affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; 
jinsisti li l-istandards jiġu żviluppati 
f'waqthom u f'konformità mal-
kundizzjonijiet ta' użu reali; jenfasizza l-
ħtieġa li l-proċess ta' standardizzazzjoni 
jiġi riformat biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti tal-partijiet interessati rilevanti 
kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi integrata 
b'mod konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli billi 
tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u testijiet 
affidabbli għall-karatteristiċi tagħhom; 
jinsisti li l-istandards Ewropej jiġu 
żviluppati f'waqthom u f'konformità mal-
kundizzjonijiet ta' użu reali; jenfasizza l-
ħtieġa li l-proċess ta' standardizzazzjoni 
ESO jiġi riformat u msaħħaħ biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti mill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti;

Or. en

Emenda 31
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli peress 
li tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u 
testijiet affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 
li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti tal-partijiet interessati rilevanti 
kollha u biex is-sostenibbiltà tiġi integrata 
b'mod konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

2. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni 
hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta' 
politika dwar il-prodotti sostenibbli billi 
tipprovdi definizzjonijiet, metriċi u testijiet 
affidabbli għal karatteristiċi bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija; jinsisti 
li l-istandards jiġu żviluppati f'waqthom u 
f'konformità mal-kundizzjonijiet ta' użu 
reali; jenfasizza l-ħtieġa li l-proċess ta' 
standardizzazzjoni jiġi riformat biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar inklużiva u 
trasparenti mill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha u biex is-sostenibbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija jiġu integrati b'mod 
konsistenti fl-iffissar tal-istandards;

Or. fr

Emenda 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Itenni l-appell tiegħu lill-
Kummissjoni biex timplimenta d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/53/UE 
dwar it-tagħmir tar-radju billi tadotta 
mingħajr dewmien l-att delegat li 
jintroduċi ċarġer komuni għat-telefons 
ċellulari, it-tablets, l-ebook readers u 
apparat elettroniku żgħir u medju ieħor 
bħala parti minn strateġija globali biex 
jitnaqqas l-iskart elettroniku; jitlob lill-
Kummissjoni biex, b'mod parallel, 
tiżviluppa strateġija ta' diżakkoppjament li 
tiżgura li l-konsumaturi ma jkunux 
obbligati jixtru ċarġers ġodda ma' 
apparati ġodda biex ikun hemm lok għal 
benefiċċji ambjentali akbar;
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Or. en

Emenda 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni 
timplimenta b'urġenza l-miżuri meħtieġa 
għall-introduzzjoni ta' ċarġer komuni 
għall-apparati elettroniċi żgħar u medji 
kollha sabiex jiġu żgurati bl-aħjar mod l-
istandardizzazzjoni, il-kompatibbiltà u l-
interoperabbiltà tal-kapaċitajiet tal-
iċċarġjar, inkluż l-iċċarġjar mingħajr fili, 
ladarba l-ftehimiet volontarji wrew li 
mhumiex effettivi biex tinstab soluzzjoni 
ta' ċċarġjar sostenibbli u komuni għall-
ismartphones u t-tagħmir tar-radju żgħir 
u medju;

Or. en

Emenda 34
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Ifakkar fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2016 bit-titlu 
"Standards Ewropej għas-Seklu 21" u x-
xogħol li sar fuq inizjattiva konġunta 
dwar l-istandardizzazzjoni (JIS); jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ il-JIS u 
tadotta azzjonijiet u proġetti ġodda għat-
titjib tal-funzjonament tal-ESOs; 

Or. en
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Emenda 35
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jemmen li jeħtieġ jiġu promossi u 
jinħolqu politiki li jqajmu kuxjenza, li hija 
l-bażi tad-domanda għall-prodotti tal-
ekonomija ċirkolari, u li jappoġġjaw 
mudelli kummerċjali ġodda u innovattivi;

Or. pl

Emenda 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza s-sostenibbiltà tal-
ktajjen tal-provvista lokali; jinnota li d-
definizzjoni tad-durabbiltà ta' prodott jew 
servizz għandha, għalhekk, tiffoka fuq 
produzzjoni rilokalizzata, riċiklaġġ jew 
tiswija fl-Ewropa;

Or. fr

Emenda 37
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jitlob l-adozzjoni ta' strateġija ta' 
produzzjoni orizzontali biex tiżdied il-
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komprensjoni ta' prodotti u setturi 
differenti tas-suq;

Or. fr

Emenda 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jemmen bis-sħiħ li d-
diżakkoppjament ta' ċarġers ġodda mill-
bejgħ tal-apparat huwa neċessarju biex 
kwalunkwe inizjattiva tikseb mhux biss 
iffrankar tal-ispejjeż u benefiċċji ta' 
konvenjenza għall-konsumaturi iżda 
wkoll impatti ambjentali akbar; itenni li, 
sabiex tkun ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, kwalunkwe soluzzjoni ta' 
diżakkoppjament għandha tiġi 
implimentata wara l-introduzzjoni ta' 
standard ta' ċċarġjar komuni għall-
apparati elettroniċi żgħar u medji kollha;

Or. en

Emenda 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà – jiġifieri t-
tul ta' ħajja mistennija – u l-possibbiltà ta' 
tiswija tal-prodott, u l-iżvilupp ta' punteġġ 
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mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

tat-tiswija, flimkien mar-rekwiżiti minimi 
ta' informazzjoni, kemm fl-istadju tar-
reklamar kif ukoll f'dak prekuntrattwali; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti skont id-Direttiva 2019/771, u 
jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur fil-
konfront tal-bejjiegħ biex il-manifatturi 
jingħataw inċentiv biex jipproduċu oġġetti 
aktar sostenibbli u durabbli, u miżuri 
leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-prattiki li 
jnaqqsu l-ħajja ta' prodott – bħall-
prevenzjoni ta' tiswijiet, l-introduzzjoni ta' 
difett fid-disinn jew it-tnaqqis fil-
prestazzjoni ta' apparat – u b'hekk 
jirriżultaw f'obsolexxenza prematura, billi 
jiżdiedu mal-Anness I tad-
Direttiva 2005/29/UE;

Or. en

Emenda 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti wara valutazzjoni mill-
Kummissjoni dwar l-impatt ta' dawn il-
proposti fuq il-livell tal-prezzijiet, l-istima 
tat-tul tal-ħajja tal-prodotti, is-sistema ta' 
garanziji kummerċjali u s-servizzi ta' 
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prematura; tiswija indipendenti; jitlob miżuri li 
jinkoraġġixxu lill-manifatturi 
jikkunsidraw id-durabbiltà u l-possibbiltà 
ta' tiswija tal-prodotti mill-istadju tad-
disinn, u jivvalutaw il-fattibbiltà li tiġi 
introdotta r-responsabbiltà diretta tal-
produttur; jitlob miżuri leġiżlattivi biex 
jiġu pprojbiti l-prattiki li jirriżultaw 
f'obsolexxenza prematura;

Or. en

Emenda 41
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob djalogu 
msaħħaħ mal-partijiet ikkonċernati bil-
ħsieb li jiġi żviluppat standard armonizzat 
għal tikketti volontarji dwar id-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, li 
jiffaċilitaw il-proċess deċiżjonali tal-
konsumatur; jitlob li ssir riċerka xierqa 
sabiex jiġu kkunsidrati l-validità u l-
effikaċja tal-estensjoni tad-drittijiet ta' 
garanzija legali kif ukoll tar-regoli dwar l-
inverżjoni tal-oneru tal-prova, abbażi tal-
ħajja tal-prodotti, u jitlob ukoll l-
introduzzjoni tar-responsabbiltà diretta tal-
produttur u miżuri leġiżlattivi oħra matul 
ir-reviżjoni tad-Direttiva 2019/771; iqis li 
hu rakkomandabbli li jiġi żviluppat 
mudell għall-investigazzjoni ta' prattiki li 
jirriżultaw fl-obsolexxenza prematura tal-
prodotti, b'tali mod li l-prodotti mqiegħda 
fis-suq uniku jiġu analizzati b'mod 
oġġettiv u tali prattika tiġi miġġielda 
b'mod effettiv jekk tiġi kkonstatata;
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Or. pl

Emenda 42
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli billi tiżgura li l-
konsumaturi jistgħu jibbenefikaw minn 
informazzjoni affidabbli u rilevanti;

Or. en

Emenda 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli billi tiżgura aċċess 
għal informazzjoni korretta dwar id-
durabbiltà, ir-riċiklabbiltà u l-possibbiltà 
ta' tiswija tal-prodotti; jistieden lill-
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mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

Kummissjoni, għalhekk, tikkunsidra l-
armonizzazzjoni ta' tikkettar volontarju 
dwar iċ-ċirkolarità tal-prodotti, inkluża 
informazzjoni dwar id-durabbiltà, ir-
riċiklabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodott, f'kollaborazzjoni mill-qrib mar-
rappreżentanti tan-negozju u ma' partijiet 
ikkonċernati rilevanti oħra; jitlob lill-
Kummissjoni tikkunsidra l-estensjoni 
potenzjali tad-drittijiet ta' garanzija legali u 
l-inverżjoni tal-oneru tal-prova fir-rieżami 
tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2019/771 
dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw 
kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, kif ukoll 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

Or. en

Emenda 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura; jinnota li l-perjodu minimu tal-
garanzija legali ta' sentejn mhuwiex 
xieraq għall-prodotti kollha; jemmen li 
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biex jiġu indirizzati l-aspettattivi leġittimi 
tal-konsumaturi, għandu jiġi definit 
perjodu ta' ħames jew għaxar snin 
garanzija għal ċerti kategoriji ta' prodotti;

Or. en

Emenda 45
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli billi tiżgura aċċess 
għal informazzjoni korretta dwar id-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodotti; jitlob l-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni ta' tikkettar volontarju 
dwar id-durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija 
tal-prodott f'kollaborazzjoni mill-qrib 
mar-rappreżentanti tan-negozju u partijiet 
ikkonċernati rilevanti oħra, flimkien mat-
tisħiħ tar-rwol tal-Ekotikketta Ewropea; 
jitlob lill-Kummissjoni ssegwi b'attenzjoni 
l-konsegwenzi tal-introduzzjoni tad-
Direttiva 2019/771 u tesplora r-rwol li l-
garanzija kummerċjali tad-durabbiltà 
offruta mill-produttur jista' jkollha fil-
provvista ta' prodotti aktar ċirkolari fir-
rieżami tad-Direttiva 2019/771 previst sal-
2024;

Or. en

Emenda 46
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jirrimarka li, sabiex 
jitnaqqas l-iskart, huwa essenzjali li 
tonqos il-produzzjoni u jiġi evitat il-
konsum żejjed; jitlob tikkettar obbligatorju 
dwar id-durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija 
tal-prodott, u l-iżvilupp ta' punteġġ tat-
tiswija, flimkien mar-rekwiżiti minimi ta' 
informazzjoni; jitlob li d-drittijiet ta' 
garanzija legali kif ukoll ir-regoli dwar l-
inverżjoni tal-oneru tal-prova jiġu estiżi 
abbażi tal-ħajja tal-prodotti, u jitlob ukoll l-
introduzzjoni tar-responsabbiltà diretta tal-
produttur, u miżuri leġiżlattivi biex jiġu 
pprojbiti l-prattiki li jirriżultaw 
f'obsolexxenza prematura;

Or. fr

Emenda 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju ċar u li jinftiehem dwar id-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodott, u l-iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, 
flimkien mar-rekwiżiti minimi ta' 
informazzjoni; jitlob li d-drittijiet ta' 
garanzija legali kif ukoll ir-regoli dwar l-
inverżjoni tal-oneru tal-prova jiġu estiżi 
abbażi tal-ħajja tal-prodotti, u jitlob ukoll l-
introduzzjoni tar-responsabbiltà diretta tal-
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miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

produttur u l-projbizzjoni ta' prattiki li 
jirriżultaw f'obsolexxenza prematura billi 
jiżdiedu mal-lista fl-Anness I tad-
Direttiva 2005/29/KE;

Or. en

Emenda 48
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 
konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija ċar u 
uniformi, flimkien mar-rekwiżiti minimi 
ta' informazzjoni; jitlob li d-drittijiet ta' 
garanzija legali kif ukoll ir-regoli dwar l-
inverżjoni tal-oneru tal-prova jiġu estiżi 
abbażi tal-ħajja tal-prodotti, u jitlob ukoll l-
introduzzjoni tar-responsabbiltà diretta tal-
produttur u miżuri leġiżlattivi biex jiġu 
pprojbiti l-prattiki li jirriżultaw 
f'obsolexxenza prematura;

Or. fr

Emenda 49
Vlad-Marius Botoş

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhon fi prattiki ta' 

3. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex 
ikomplu jinvolvu ruħhom fi prattiki ta' 
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konsum sostenibbli; jitlob tikkettar 
obbligatorju dwar id-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija tal-prodott, u l-
iżvilupp ta' punteġġ tat-tiswija, flimkien 
mar-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni; 
jitlob li d-drittijiet ta' garanzija legali kif 
ukoll ir-regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru 
tal-prova jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-
prodotti, u jitlob ukoll l-introduzzjoni tar-
responsabbiltà diretta tal-produttur, u 
miżuri leġiżlattivi biex jiġu pprojbiti l-
prattiki li jirriżultaw f'obsolexxenza 
prematura;

konsum sostenibbli; jitlob li jkun hemm 
informazzjoni obbligatorja dwar id-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija tal-
prodott u li jiġi vvalutat l-iżvilupp ta' 
punteġġ tat-tiswija, flimkien mar-rekwiżiti 
minimi ta' informazzjoni; jitlob li d-
drittijiet ta' garanzija legali kif ukoll ir-
regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru tal-prova 
jiġu estiżi abbażi tal-ħajja tal-prodotti, u 
jitlob ukoll miżuri leġiżlattivi biex jiġu 
pprojbiti l-prattiki li jirriżultaw 
f'obsolexxenza prematura;

Or. en

Emenda 50
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Itenni l-appell tiegħu biex l-użu u 
l-produzzjoni ta' plastik li jintuża darba 
biss jintemmu rapidament;

Or. fr

Emenda 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Itenni l-importanza li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
affidabbli, rilevanti u preċiża dwar l-
interoperabbiltà kif ukoll il-prestazzjoni u 
l-veloċità tal-iċċarġjar tal-apparat 
elettroniku sabiex ikunu jistgħu jagħmlu 
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l-aktar għażla konvenjenti, kosteffiċjenti u 
sostenibbli għalihom; jemmen bis-sħiħ li 
t-tikkettar armonizzat taċ-ċarġers jiżgura 
komunikazzjoni effettiva tal-konformità 
mal-USB 3.1 jew ogħla u indikazzjoni 
ċara tal-potenza nominali, il-kapaċità u l-
kompatibbiltà ta' ċċarġjar rapidu, il-
kapaċitajiet u l-veloċitajiet tad-data, kif 
ukoll il-kapaċitajiet ta' viżwalizzazzjoni, 
jekk ikun il-każ;

Or. en

Emenda 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jirrakkomanda li jiġu adottati 
aktar miżuri leġiżlattivi biex jiġu 
indirizzati l-asserzjonijiet ekoloġiċi 
qarrieqa fil-konfront tal-konsumaturi billi 
jiġu stabbiliti proċeduri li 
jissostanzjawhom qabel ma prodott 
jitqiegħed fis-suq, kif ukoll billi jiġi 
stabbilit reġistru pubbliku Ewropew li 
jelenka l-asserzjonijiet ekoloġiċi 
awtorizzati u pprojbiti;

Or. en

Emenda 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ 
u tqajjem kuxjenza dwar mudelli 
kummerċjali sostenibbli ġodda, ibbażati 
fuq bidla fl-imġiba għall-kiri u l-
kondiviżjoni tal-prodotti u s-servizzi, 
filwaqt li jiġi ggarantit livell għoli ta' 
ħarsien tal-konsumatur u tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 54
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jitlob il-projbizzjoni ta' oġġetti bi 
skopijiet multipli ddisinjati apposta biex 
jagħmlu t-tiswija impossibbli;

Or. frEmenda55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jinsisti li tiġi stabbilita sistema ta' 
ċċarġjar universali sabiex jitnaqqsu l-
volumi ta' produzzjoni u l-iskart 
elettroniku;

Or. en

Emenda 56
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jenfasizza l-importanza li jitjieb 
id-disinn ekoloġiku tal-prodotti;

Or. fr

Emenda57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom; jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta l-ostakli eżistenti li 
jimpedixxu t-tiswijiet, il-bejgħ mill-ġdid, 
id-donazzjonijiet u l-użu mill-ġdid u 
tipproponi miżuri li jindirizzawhom; jitlob 
li jkun hemm definizzjoni ċara ta' prodotti 
rikondizzjonati u li tingħata l-possibbiltà 
li l-garanziji jiġu estiżi wara li prodott 
jissewwa; jenfasizza li l-bejjiegħa 
għandhom dejjem jinfurmaw lill-
konsumaturi dwar l-għażla ta' tiswija kif 
ukoll id-dritt ta' garanzija assoċjat; 
jenfasizza r-rwol tas-settur tas-servizzi fiż-
żieda fl-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tat-
tiswijiet u jenfasizza li l-ikkompletar tas-
suq intern għas-servizzi se jikkontribwixxi 
għat-tranżizzjoni lejn suq aktar 
sostenibbli;

Or. en
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Emenda 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, inkluż biex 
jiġi żgurat li dawk il-partijiet ta' rikambju 
jkunu prezzati bl-istess mod kemm lill-
persuni awtorizzati u indipendenti li 
jwettqu t-tiswija kif ukoll lill-konsumaturi, 
definizzjoni tal-perjodu minimu 
obbligatorju għad-disponibbiltà tal-partijiet 
ta' rikambju u/jew l-aġġornamenti tas-
software abbażi tat-tul ta' ħajja ta' 
prodott, limitu ta' żmien massimu 
raġonevoli għall-konsenja tagħhom espress 
fi ġranet ta' xogħol li ma jistax ikun itwal 
minn seba' ġranet ta' xogħol, u biex it-
tiswija tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali; jiddikkjara wkoll li dritt 
effettiv għat-tiswija jrid jiżgura tiswija 
affordabbli għall-konsumaturi, anke billi 
jiġu stabbiliti miżuri li jimponu limitu fuq 
il-prezz tal-partijiet ta' rikambju li ma 
għandux ikun ogħla minn 30 % tal-prezz 
tal-prodott;

Or. en

Emenda 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, jitlob li jiġi 
żgurat li l-prezz tal-partijiet ta' rikambju 
jkun raġonevoli meta mqabbel mal-prezz 
tal-prodott sħiħ u li l-partijiet ta' rikambju 
jiġu pprezzati bl-istess mod kemm għall-
persuni awtorizzati u indipendenti li 
jwettqu t-tiswija kif ukoll għall-
konsumaturi; jitlob definizzjoni tal-
perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tiġi mħeġġa skont ir-reġim ta' garanzija 
legali; jitlob l-istabbiliment ta' obbligu li l-
konsumaturi jiġu pprovduti b'oġġett ta' 
sostituzzjoni, jekk it-tiswija ddum aktar 
minn 30 jum jew jekk tikkonċerna oġġett 
essenzjali;

Or. en

Emenda 60
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju 

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri biex jiġi ffaċilitat iktar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni u għall-partijiet ta' 
rikambju lill-parteċipanti kollha tas-suq;
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u/jew l-aġġornamenti, limitu ta' żmien 
massimu għall-konsenja tagħhom, u biex 
it-tiswija tingħata prijorità skont ir-reġim 
ta' garanzija legali;

Or. en

Emenda 61
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' 
rikambju lill-parteċipanti kollha tas-suq, 
definizzjoni tal-perjodu minimu 
obbligatorju għad-disponibbiltà tal-
partijiet ta' rikambju u/jew l-
aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri biex jitjieb l-aċċess għal 
informazzjoni neċessarja dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni għal persuni indipendenti 
li jwettqu t-tiswija, filwaqt li titħares il-
leġiżlazzjoni dwar il-proprjetà intellettwali 
u s-sigrieti kummerċjali; jitlob ukoll lill-
Kummissjoni tesplora l-potenzjal li 
tingħata prijorità lit-tiswija fuq is-
sostituzzjoni fil-ġerarkija tar-rimedji fil-
kuntest tar-rieżami tad-Direttiva 2019/771 
li huwa previst sal-2024, sakemm dan 
ikun legalment fattibbli u ma jimponix 
spejjeż sproporzjonati fuq il-bejjiegħ;

Or. en

Emenda 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 

4. Jappoġġja l-estensjoni ta' "dritt 
għat-tiswija" għal iktar kategoriji ta' 
prodotti; jitlob, f'dan il-kuntest, miżuri li 
jipprovdu aċċess għal informazzjoni dwar 
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għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' 
rikambju lill-parteċipanti kollha tas-suq, 
definizzjoni tal-perjodu minimu 
obbligatorju għad-disponibbiltà tal-
partijiet ta' rikambju u/jew l-
aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

it-tiswija, manutenzjoni, partijiet ta' 
rikambju u aġġornamenti tas-software 
affordabbli lill-parteċipanti kollha tas-
suq; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta 
valutazzjoni tal-impatt komprensiva li 
tiġġustifika tali estensjoni;

Or. en

Emenda 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
bi prezz proporzjonat lill-parteċipanti 
kollha tas-suq, definizzjoni tal-perjodu 
minimu obbligatorju għad-disponibbiltà 
tal-partijiet ta' rikambju u/jew l-
aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

Or. en

Emenda 64
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
ta' seba' ġranet ta' xogħol għall-konsenja 
tagħhom, u biex it-tiswija tingħata prijorità 
skont ir-reġim ta' garanzija legali;

Or. fr

Emenda 65
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u għall-partijiet ta' rikambju 
lill-parteċipanti kollha tas-suq, definizzjoni 
tal-perjodu minimu obbligatorju għad-
disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju u/jew 
l-aġġornamenti, limitu ta' żmien massimu 
għall-konsenja tagħhom, u biex it-tiswija 
tingħata prijorità skont ir-reġim ta' 
garanzija legali;

4. Jappoġġja l-istabbiliment ta' "dritt 
għat-tiswija" fl-UE kollha; jitlob, f'dan il-
kuntest, miżuri li jipprovdu aċċess 
mingħajr ħlas għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni u għall-partijiet ta' 
rikambju lill-parteċipanti kollha tas-suq, 
filwaqt li jiġi rrispettat id-dritt li jiġu 
ppreservati s-sigrieti kummerċjali, u d-
definizzjoni obbligatorja mill-manifattur, 
bħala parti mill-informazzjoni dwar il-
prodott, tal-perjodu minimu obbligatorju 
għad-disponibbiltà tal-partijiet ta' rikambju 
u/jew l-aġġornamenti;

Or. pl

Emenda 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
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Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa tal-fehma li l-prodotti 
ffalsifikati saru problema dejjem tikber u 
ta' sfida li tagħmel ħsara lill-kunċett 
ewlieni tal-ekonomija ċirkolari, li jinsab 
fil-manutenzjoni tal-prodotti u l-valur tal-
materjali. F'dan il-kuntest, jistieden lill-
Kummissjoni tindirizza r-riskji mill-
prodotti ffalsifikati, li mhux biss joħolqu 
theddida importanti għas-sikurezza tal-
konsumaturi, iżda joħolqu wkoll telf 
ekonomiku dirett u/jew indirett għall-
manifatturi;

Or. en

Emenda 67
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa konvint li l-inkoraġġiment 
jew l-impożizzjoni ta' obbligu fuq il-
manifatturi biex jimmanifatturaw prodotti 
li jistgħu jissewwew għandhom isiru 
b'mod parallel mal-appoġġ għall-iżvilupp 
u l-ħelsien tal-fluss ta' servizzi ta' tiswija 
u manutenzjoni, u bil-promozzjoni u l-
appoġġ tal-produzzjoni domestika u lokali 
ta' komponenti u partijiet ta' rikambju;

Or. pl

Emenda 68
Anne-Sophie Pelletier
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jafferma li l-partijiet ta' rikambju 
jridu jkunu faċilment disponibbli għal 
perjodu ta' 10 snin bi spiża proporzjonata 
u jkunu jistgħu jinkisbu minn persuni 
indipendenti li jwettqu t-tiswija barra min-
netwerks tal-produtturi biex b'mod effettiv 
jitħares id-dritt għat-tiswija;

Or. fr

Emenda 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jitlob l-introduzzjoni ta' miters tal-
użu fuq kategoriji ta' oġġetti biex tittejjeb 
l-informazzjoni għall-konsumatur u jiġi 
ffaċilitat l-użu mill-ġdid;

Or. en

Emenda 70
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tippromwovi u tappoġġja l-użu mill-ġdid 
ta' prodotti użati jew rikondizzjonati;

Or. fr
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Emenda 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

5. Jenfasizza li l-prodotti minn barra 
l-UE spiss ma jikkonformawx mar-regoli 
tal-UE dwar is-sostenibbiltà u s-sikurezza 
u li l-infurzar effettiv huwa kruċjali biex 
jiġi żgurat li l-prodotti li jitqiegħdu fis-suq 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' 
sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-
isforzi tagħhom biex jiżguraw il-
konformità tal-prodotti mal-kriterji 
ambjentali obbligatorji permezz ta' 
sorveljanza tas-suq imsaħħa, inkluż għall-
prodotti li jinbiegħu online; jitlob 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

Or. en

Emenda 72
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza aktar effettiva min-naħa tal-
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permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

UE

Or. en

Emenda 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tintalab timmonitorja, 
tirrapporta f'perjodu rikurrenti li jrid jiġi 
ddeterminat u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

Or. en

Emenda 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti li 
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jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali;

Or. en

Emenda 75
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li l-infurzar effettiv 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-prodotti 
li jitqiegħdu fis-suq jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà; jitlob, għalhekk, 
sorveljanza akbar min-naħa tal-UE, 
permezz tal-istabbiliment ta' regoli 
armonizzati dwar l-għadd minimu ta' 
kontrolli u l-frekwenza tagħhom, u billi l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timmonitorja u tivverifika l-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll li twettaq 
testijiet u spezzjonijiet regolari;

5. Jilqa' l-isforzi biex tiġi żgurata l-
konformità tal-prodotti li jitqiegħdu fis-
suq, kif ukoll biex jiġu mmudellati r-
rekwiżiti ta' sostenibbiltà futuri; jitlob, 
għalhekk, kooperazzjoni msaħħa bejn l-
Istati Membri u l-parteċipanti fis-suq, bil-
ħsieb tal-iskambju tal-aħjar prattiki u l-
evalwazzjoni tagħhom mill-Kummissjoni 
Ewropea; jenfasizza l-ħtieġa tal-
implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ tal-
leġiżlazzjoni eżistenti f'dan il-qasam;

Or. pl

Emenda 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta valutazzjoni tal-impatt tat-
taxxa ppjanata fuq il-plastik; jirrimarka 
li, jekk taxxa bħal din ma tkunx tista' tiġi 
evitata, il-fondi ma jiġux trasferiti għall-
baġit tal-UE iżda jiġu pprovduti lill-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tal-Pjan 
ta' Azzjoni Ġdid għal Ekonomija 
Ċirkolari;

Or. en

Emenda 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinsisti li għal dan il-għan il-
Kummissjoni tiżgura li l-kontrolli 
doganali fl-UE kollha jsegwu l-istess 
standards, permezz ta' mekkaniżmu dirett 
unifikat ta' kontroll doganali, 
b'koordinazzjoni mal-Istati Membri u 
b'konformità sħiħa mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

Or. en

Emenda 78
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza li l-konklużjoni ta' 
ftehimiet ta' kummerċ ħieles ma' sħab li 
jonqsu milli jikkonformaw mal-istandards 
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ambjentali u soċjali tal-UE tmur kontra l-
objettivi klimatiċi tal-UE;

Or. fr

Emenda 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi objettivi ċari għat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari fl-UE, u ttejjeb 
is-sostenibbiltà u r-reżiljenza fit-tul tal-
ktajjen tal-provvista tal-materjali ewlenin 
għall-ekonomija Ewropea;

Or. en

Emenda 80
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jirrimarka, barra minn hekk, li 
għadd ta' studji, pereżempju mill-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, juru 
li għadd kbir ħafna ta' prodotti mixtrija 
online u importati fl-UE ma jissodisfawx 
l-istandards minimi Ewropej;

Or. fr

Emenda 81
Dita Charanzová
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli 
dwar il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa 
passaport tal-prodott diġitali; jitlob, f'dan 
ir-rigward, li r-rekwiżiti ta' informazzjoni 
obbligatorja japplikaw tul il-katina tal-
provvista kollha, u jkopru mhux biss 
aspetti bħad-durabbiltà u l-possibbiltà ta' 
tiswija, iżda wkoll il-kundizzjonijiet soċjali 
u ambjentali;

imħassar

Or. en

Emenda 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali;

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni ċara, trasparenti u affidabbli 
dwar il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq; jitlob l-iżvilupp ta' 
indiċi tal-prestazzjoni ambjentali matul iċ-
ċiklu tal-ħajja b'diversi kriterji, li se 
jipprovdi lill-konsumaturi informazzjoni 
dwar il-possibbiltà ta' tiswija, id-
durabbiltà u r-riċiklabbiltà tal-prodotti, 
inkluż l-imballaġġ tagħhom; jilqa' l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa 
passaport tal-prodott diġitali; jitlob, f'dan 
ir-rigward, li r-rekwiżiti ta' informazzjoni 
obbligatorja japplikaw tul il-katina tal-
provvista kollha, u jkopru mhux biss 
aspetti bħad-durabbiltà u l-possibbiltà ta' 
tiswija, iżda wkoll il-kundizzjonijiet soċjali 
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u ambjentali;

Or. en

Emenda 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda 
wkoll il-kundizzjonijiet soċjali u 
ambjentali;

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru aspetti bħad-durabbiltà, il-
possibbiltà ta' tiswija u l-effijenza 
enerġetika fejn rilevanti; jitlob li dawn ir-
rekwiżiti jiġu żviluppati f'kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-industrija u partijiet 
interessati rilevanti oħra filwaqt li jitqiesu 
l-proporzjonalità u l-ispejjeż għan-
negozji, speċjalment l-SMEs;

Or. en

Emenda 84
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
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sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali;

sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali; 
ifakkar fil-ħtieġa li jiżdiedu l-baġits u r-
riżorsi umani tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq biex jiġu infurzati l-
istandards eżistenti;

Or. fr

Emenda 85
Vlad-Marius Botoş

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali;

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru aspetti bħad-durabbiltà u l-
possibbiltà ta' tiswija;

Or. en

Emenda 86
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni 
tal-Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista 
kollha, u jkopru mhux biss aspetti bħad-
durabbiltà u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda 
wkoll il-kundizzjonijiet soċjali u 
ambjentali;

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, jieħu nota tal-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa 
passaport tal-prodott diġitali u jitlob, f'dan 
ir-rigward, valutazzjoni bir-reqqa tal-
leġittimità tal-implimentazzjoni ta' 
passaporti diġitali obbligatorji, filwaqt li 
jitqiesu l-proporzjonalità, il-prattiċità u l-
effettività tad-dispożizzjonijiet imħabbra;

Or. pl

Emenda 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali;

6. Jenfasizza l-importanza ta' 
informazzjoni trasparenti u affidabbli dwar 
il-karatteristiċi tal-prodotti għall-
konsumaturi, in-negozji u l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u jilqa' l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tiżviluppa passaport tal-
prodott diġitali; jitlob, f'dan ir-rigward, li r-
rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja 
japplikaw tul il-katina tal-provvista kollha, 
u jkopru mhux biss aspetti bħad-durabbiltà 
u l-possibbiltà ta' tiswija, iżda wkoll il-
kundizzjonijiet soċjali, tax-xogħol u 
ambjentali;

Or. en
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Emenda 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jisħaq fuq l-importanza ta' 
pjattaformi online u swieq online għall-
promozzjoni ta' prodotti u servizzi 
sostenibbli u l-inkoraġġiment ta' konsum 
sostenibbli; jinnota li l-pjattaformi online 
jistgħu jissodisfaw ulterjorment ir-
responsabbiltà proprja li jipprovdu lill-
konsumaturi b'informazzjoni affidabbli 
dwar is-sostenibbiltà tal-prodotti u s-
servizzi li joffru; jitlob miżuri proattivi 
biex jiġu indirizzati prattiki qarrieqa u 
diżinformazzjoni rigward prodotti u 
servizzi offruti online, inklużi l-
"asserzjonijiet ambjentali" foloz;

Or. en

Emenda 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob it-tisħiħ tal-possibbiltà ta' 
rikors għall-konsumaturi u l-
organizzazzjonijiet ambjentali fil-każ ta' 
ksur ta' obbligi ta' informazzjoni skont id-
Direttiva 2005/29/KE sabiex jiġu 
implimentati aħjar il-mekkaniżmi ta' 
sorveljanza tas-suq;

Or. en
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Emenda 90
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jibed l-attenzjoni għar-riskju li 
jiġu esternalizzati l-proċessi ta' 
produzzjoni l-aktar niġġiesa barra mill-
UE mingħajr kontroll xieraq tal-linji ta' 
produzzjoni;

Or. fr

Emenda 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jappella għal informazzjoni 
obbligatorja dwar il-pajjiż ta' oriġini fuq 
il-prodotti kollha importati jew prodotti fl-
Ewropa;

Or. fr

Emenda 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jipproponi l-iżvilupp ta' linji 
gwida u standards ċari għal asserzjonijiet 
ekoloġiċi u impenji li jissarrfu 
f'ekotikketti; jistenna bil-ħerqa l-proposta 
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leġiżlattiva ppjanata dwar is-sostanzjar 
tal-asserzjonijiet ekoloġiċi; iqis li bl-għoti 
lill-konsumaturi ta' trasparenza u gwida 
permezz ta' informazzjoni u ekotikkettar 
preċiżi u responsabbli, il-konsumaturi se 
jkollhom aktar fiduċja fil-prodotti u s-
swieq, u dan fl-aħħar mill-aħħar iwassal 
għal konsum sostenibbli;

Or. en

Emenda 93
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Ifakkar li l-estrazzjoni ta' materja 
prima bħal materjali tal-art rari, użata 
f'għodod ġodda ta' komunikazzjoni u 
bnadi oħra, hija sors ewlieni ta' tniġġis u 
vulnerabbiltà strateġika fil-konfront tal-
pajjiżi fornituri;

Or. fr

Emenda 94
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Iwissi kontra l-ekotikketti u l-
asserzjonijiet ambjentali foloz, kif ukoll 
kontra t-tekniki ta' kummerċjalizzazzjoni 
aggressivi ta' "greenwashing"; dawn it-
tikketti jridu jiġu rregolati u mmonitorjati 
b'mod strett, sabiex il-konsumaturi ma 
jiġux imqarrqa fl-għażliet tagħhom;

Or. fr
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Emenda 95
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6d. Jinnota li r-reklamar u l-
kummerċjalizzazzjoni jinkoraġġixxu l-
konsum eċċessiv; jenfasizza l-importanza 
li jinbidlu x-xejriet tal-konsum u li jiġi 
inkoraġġit it-trażżin;

Or. fr

Emenda 96
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6e. Jappella għar-regolamentazzjoni 
tal-prattiki kummerċjali li jkollhom fil-
mira b'mod partikolari l-gruppi 
vulnerabbli, bħat-tfal u ż-żgħażagħ;

Or. fr

Emenda 97
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6f (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6f. Jitlob miżuri biex tiġi mħeġġa r-
rilokazzjoni tas-siti ta' produzzjoni, ta' 
riċiklaġġ u ta' manutenzjoni biex jiġi 
żgurat kontroll aħjar tal-katina sħiħa tal-
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ekonomija ċirkolari;

Or. fr

Emenda 98
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' 
kriterji ambjentali, soċjali u etiċi, u biex 
tiġi introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-
għoti, flimkien ma' miri speċifiċi għas-
settur.

imħassar

Or. en

Emenda 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 
ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur.

7. Jisħaq li l-akkwist pubbliku 
ambizzjuż f'termini ta' sostenibbiltà tal-
prodotti u s-servizzi jista' jappoġġja l-
isforzi ta' innovazzjoni tas-settur privat u 
jistabbilixxi l-inċentivi t-tajba biex 
tingħata spinta lill-produzzjoni u l-
konsum sostenibbli; jitlob l-adozzjoni ta' 
akkwist pubbliku ekoloġiku mill-
awtoritajiet kontraenti permezz tal-
introduzzjoni ta' kriterji ta' sostenibbiltà 
obbligatorji fl-offerti pubbliċi, id-
definizzjoni ta' ċertu perċentwal għall-
akkwist abbażi ta' kriterji ambjentali u 
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soċjali, u l-introduzzjoni ta' ġerarkija ta' 
kriterji tal-għoti, flimkien ma' miri speċifiċi 
għas-settur; jitlob li tiġi żgurata 
reċiproċità effettiva fl-akkwist pubbliku 
ma' pajjiżi terzi; jitlob li tingħata prijorità 
lill-oġġetti użati mill-ġdid u riċiklati, u 
programmi ta' software b'konsum baxx 
tal-enerġija u biex jitjieb l-aċċess għall-
akkwist pubbliku tal-SMEs u tal-intrapriżi 
tal-ekonomija soċjali; jenfasizza l-
benefiċċji potenzjali ta' strument għall-
iskrinjar ta' offerti "ekoloġiċi" biex tkun 
żgurata l-kompatibbiltà ta' proġetti ta' 
infrastruttura fuq skala kbira mal-impenji 
klimatiċi tal-UE u biex jiġi indirizzat il-
"greenwashing", inkluż fil-kuntest tal-
akkwist pubbliku; jitlob obbligi ta' 
rappurtar obbligatorju għall-Kummissjoni 
u l-Istati Membri fir-rigward tal-akkwist 
pubbliku sostenibbli tagħhom;

Or. en

Emenda 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 
ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur.

7. Jiddispjaċih li l-awtoritajiet 
pubbliċi ma jagħmlux użu mill-
possibilitajiet eżistenti għall-akkwist 
ekoloġiku u soċjali skont il-qafas 
leġiżlattiv attwali u għadhom japplikaw ta' 
spiss il-kriterju tal-irħas prezz biss; jitlob 
għalhekk reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 
ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur, 
inkluż għax-xiri ta' prodotti użati, riċiklati 
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u rikondizzjonati; jitlob ukoll lill-
awtoritajiet pubbliċi jmexxu bl-eżempju 
billi ma jixtrux prodotti li jintużaw darba 
biss; Jafferma wkoll li l-akkwist 
sostenibbli għandu jsir l-għażla 
awtomatika bi klawżola "ikkonforma jew 
spjega" li tippermetti eżenzjonijiet biss 
għal raġunijiet oġġettivi u ġustifikati;

Or. en

Emenda 101
Vlad-Marius Botoş

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' 
kriterji ambjentali, soċjali u etiċi, u biex 
tiġi introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-
għoti, flimkien ma' miri speċifiċi għas-
settur.

imħassar

Or. en

Emenda 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 

7. Jenfasizza r-rwol sinifikanti li l-
akkwist pubbliku għandu fit-trawwim ta' 
prodotti innovattivi u sostenibbli; iqis li l-
benefiċċji tal-politiki tal-akkwist pubbliku 
jistgħu jiġu realizzati ulterjorment jekk il-
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ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur.

leġiżlazzjoni rilevanti tiġi ssimplifikata, 
armonizzata u implimentata b'mod 
korrett; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq 
analiżi fil-fond ta' kif il-kriterji ambjentali, 
soċjali u ekonomiċi jistgħu jiġu bbilanċjati 
b'mod sostenibbli; jitlob lill-Kummissjoni 
tirrevedi l-gwida dwar l-Akkwist Pubbliku 
bil-għan li jiġi ffaċilitat xiri aktar 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 
ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur.

7. Jisħaq fuq il-potenzjal tal-akkwist 
pubbliku ekoloġiku u soċjali fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli; 
jilqa' f'dan ir-rigward l-impenji tal-
Kummissjoni li tipproponi leġiżlazzjoni 
ulterjuri u gwida biex jiġu introdotti miri 
minimi obbligatorji, permezz tad-
definizzjoni ta' ċertu perċentwal għall-
akkwist abbażi ta' kriterji ambjentali, 
soċjali u etiċi, u l-introduzzjoni ta' 
ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, flimkien ma' 
miri speċifiċi għas-settur, kif ukoll l-
appoġġ għal prodotti li jistgħu jerġgħu 
jintużaw, jiġu rinnovati u manifatturati 
mill-ġdid.

Or. en

Emenda 104
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' 
kriterji ambjentali, soċjali u etiċi, u biex 
tiġi introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-
għoti, flimkien ma' miri speċifiċi għas-
settur.

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku, bil-ħsieb li 
tiġi appoġġjata d-domanda għal prodotti 
ddisinjati u mmanifatturati skont l-idea 
tal-ekonomija ċirkolari.

Or. pl

Emenda 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri minimi obbligatorji, 
permezz tad-definizzjoni ta' ċertu 
perċentwal għall-akkwist abbażi ta' kriterji 
ambjentali, soċjali u etiċi, u biex tiġi 
introdotta ġerarkija ta' kriterji tal-għoti, 
flimkien ma' miri speċifiċi għas-settur.

7. Jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-akkwist pubbliku biex jiġu 
introdotti miri, permezz tad-definizzjoni ta' 
ċertu perċentwal għall-akkwist abbażi ta' 
kriterji ekonomiċi, ambjentali, soċjali u 
etiċi, u l-introduzzjoni ta' ġerarkija ta' 
kriterji tal-għoti, flimkien ma' miri speċifiċi 
għas-settur;

Or. en

Emenda 106
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li l-kunsiderazzjonijiet 
etiċi jridu jipprevalu f'ekonomija ċirkolari 
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u, b'mod partikolari, ir-rispett għad-
drittijiet soċjali u tax-xogħol tal-ħaddiema 
fis-setturi tar-riċiklaġġ u l-irkupru tal-
iskart;

Or. fr

Emenda 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Minħabba l-impatti kbar tal-
imballaġġ tal-ikel fuq l-ambjent, b'mod 
partikolari meta jintrema, jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara l-kunċetti ta' 
"imballaġġ (eċċessiv)" u "imballaġġ 
mhux meħtieġ"; jitlob, għalhekk, lill-
Kummissjoni żżid is-sostenibbiltà tad-
distribuzzjoni tal-ikel permezz ta' miżuri 
speċifiċi; jitlob lill-Kummissjoni tqis 
mudelli kummerċjali ġodda, bħal ħwienet 
ħielsa mill-imballaġġ, u tanalizza l-impatt 
potenzjali tagħhom fuq l-ambjent u l-
konvenjenza tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Istati Membri 
jadottaw malajr il-prinċipji għal reġim 
definittiv tal-VAT, inkluża l-proposta għal 
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reġim modernizzat tar-rata tal-VAT, li 
tippermetti rati aktar baxxi tal-VAT fuq 
oġġetti riċiklati, użati mill-ġdid jew 
rikondizzjonati u fuq is-servizzi tat-tiswija 
biex isiru aktar konvenjenti u 
finanzjarjament attraenti għall-
konsumaturi, u jistieden ukoll lill-Istati 
Membri jqisu tali miżuri ladarba jiġi 
adottat ir-reġim il-ġdid;

Or. en

Emenda 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iqis li għandhom jiġu introdotti 
miri minimi vinkolanti għal skopijiet ta' 
akkwist pubbliku biex tiġi ffaċilitata r-
rilokazzjoni sostenibbli tal-impjiegi fl-
Ewropa permezz ta' klawżoli ta' 
allokazzjoni li jagħtu preferenza lin-
negozji u lill-ħaddiema lokali;

Or. fr

Emenda 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
mmobilizzat finanzjament suffiċjenti 
għar-R&Ż fi prodotti sostenibbli u mudelli 
ta' negozju tal-ekonomija ċirkolari, peress 
li dan jimminimizza l-qerda tal-prodotti u 
jippromwovi t-tiswija u l-użu mill-ġdid;
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Or. en

Emenda 111
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-importanza tal-
iżvilupp mingħajr xkiel u l-adattament ta' 
teknoloġiji rivoluzzjonarji, bħall-IA, biex 
tiġi massimizzata l-effiċjenza, tiġi 
rkuprata l-materja prima, u tiġi ġestita 
produzzjoni effiċjenti fir-riżorsi b'mod 
aktar effiċjenti;

Or. pl

Emenda 112
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jesprimi tħassib li l-introduzzjoni 
ta' regoli preskrittivi żżejjed li ma jqisux 
ir-realtajiet tas-suq u li jinjoraw l-aspett 
prattiku tal-implimentazzjoni tagħhom 
twassal biex l-ispejjeż jiġu mgħoddija lill-
konsumaturi, ikun hemm inqas għażla ta' 
prodotti disponibbli, u jsir xiri ta' prodotti 
importati fl-UE minn pajjiżi terzi minn 
sezzjonijiet tas-soċjetà inqas sinjuri; 
jirrimarka, f'dan il-kuntest, ir-riskju ta' 
asimetriji li jirriżultaw bejn prodotti 
manifatturati fl-Ewropa u dawk prodotti 
f'pajjiżi terzi;

Or. pl
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Emenda 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet nazzjonali jassistu u 
jappoġġjaw finanzjarjament lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali, lill-
kumpaniji, lill-SMEs, lill-mikrointrapriżi 
kif ukoll lil dawk li jaħdmu għal rashom, 
u lill-assoċjazzjonijiet fit-twettiq ta' 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni tal-
konsumaturi dwar l-estensjoni tal-ħajja 
tal-prodotti, b'mod partikolari bl-għoti ta' 
informazzjoni, pariri u servizzi affidabbli 
u ċari ta' manutenzjoni, tiswija, użu mill-
ġdid, eċċ.;

Or. en

Emenda 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jenfasizza r-rwol tas-settur tas-
servizzi biex jiżdiedu l-aċċessibbiltà u l-
affordabbiltà tat-tiswijiet, il-kiri u l-
prodott bħala servizz; jistieden lill-
Kummissjoni tevalwa kif suq intern aktar 
armonizzat għas-servizzi jista' 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari;

Or. en
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Emenda 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jinkoraġġixxi żieda fl-
istandardizzazzjoni tal-ipproċessar ta' 
materja prima sekondarja biex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' mudelli 
tan-negozju ċirkolari; f'dan il-kuntest, 
jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-suq 
intern għall-materja prima sekondarja 
permezz ta' sforzi mmirati biex jiġu 
identifikati u mneħħija l-ostakli għall-
kummerċ; jitlob, barra minn hekk, lill-
Kummissjoni ttejjeb l-infurzar tar-
Regolament dwar Vjeġġi ta' Skart bil-
għan li jiġi stimulat l-akkwist ta' materja 
prima sekondarja ta' kwalità għolja fl-UE 
u tiġi ottimizzata wkoll l-effiċjenza tar-
riżorsi; 

Or. en

Emenda 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jitlob projbizzjoni tal-qerda tal-
oġġetti mhux mibjugħa li għadhom 
jaħdmu sew sabiex minflok dawn ikunu 
jistgħu jerġgħu jintużaw, u jitlob l-
istabbiliment ta' miri speċifiċi għall-użu 
mill-ġdid; jenfasizza li l-prijorità fir-
rigward tal-aċċess għall-impjanti tal-
iskart għandha tingħata lil mudelli tan-
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negozju ġodda sostenibbli;

Or. en

Emenda 117
Beata Mazurek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jemmen li jeħtieġ li tiġi 
kkunsidrata l-introduzzjoni ta' 
dispożizzjonijiet biex jissaħħu l-
awtoritajiet ta' monitoraġġ rilevanti 
sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw aħjar il-
prodotti importati fis-suq komuni li 
joħolqu riskji inaċċettabbli għas-saħħa u 
l-ambjent.

Or. pl


