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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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;
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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.


