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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettiv ġenerali tar-Regolament dwar Skema ta’ Ekotikketta tal-Komunità huwa li 
jinkoraġġixxi produzzjoni sostenibbli u konsum ta’ prodotti kif ukoll dispożizzjoni sostenibbli 
u użu ta’ servizzi. Skema volontarja, l-Ekotikketta tipproċedi biex tiggwida l-klijenti lejn l-
aqwa kumpaniji fis-suq. Ir-rapporteur tiegħek għal din l-opinjoni jilqa’ l-proposta tal-
Kummissjoni biex tirrevedi l-iskema ta’ Ekotikketta u l-isforzi biex tindirizza nuqqasijiet tas-
sistema attwali. 

L-Ekotikketta hija parti mill-Pjan ta’ Azzjoni dwar Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u 
Politika Industrijali Sostenibbli. B’enfasi għall-importanza ġenerali tal-Pjan ta’ Azzjoni, ir-
rapporteur tiegħek jappoġġja b’mod sħiħ l-objettivi ġenerali tal-proposta dwar l-Ekotikketta. 
F’dan il-kuntest, jintlaqgħu sforzi biex tissaħħaħ l-iskema attwali billi tkun ta’ spiża inqas u 
inqas burokratika u aktar magħrufa. Huwa importanti wkoll li tkun inkoraġġuta l-
arminizzazzjoni ma’ skemi ta' Ekotikketta oħrajn biex tkun żgurata l-konsistenza u tkun 
evitata frammentazzjoni fi ħdan is-Suq Intern. 

Ir-rapporteur tiegħek jilqa’ t-tneħħija tal-miżati annwali, li hija partikularment importanti għal 
SMEs. L-introduzzjoni ta’ format għal dokumenti ta’ kriterji biex ikunu aktar faċli għall-użu 
mill-utenti huwa importanti wkoll, iżda r-rapporteur tiegħek jixtieq jenfasizza li mhux 
biżżejjed li tkun riveduta l-"forma" tal-kriterji mingħajr reviżjoni tal-kontenut attwali 
tagħhom. 

Iżda r-reviżjoni tal-iskema Ekotikketta jidher li hija eżerċizzju prinċipalment amministrattiv u 
proċedurali, u ma tindirizzax in-nuqqasijiet fil-prinċipji li jistabbilixxu l-kriterji attwali tal-
Ekotikketta għal prodotti. F’bosta każi, il-kriterji attwali ma jirriflettux approċċ ta’ ċiklu ta’ 
ħajja reali. Hija l-opinjoni tar-rapporteur tiegħek li l-kriterji għandhom jindirizzaw mhux biss 
il-prodotti finali iżda wkoll affarijiet bħall-proċess ta’ manifattura, tendenzi ta’ konsum, 
imġieba tal-konsumatur u bidla fil-klima. B’hekk, reviżjoni fundamentali tal-kriterji ta’ 
prodott attwali biex tirrifletti opinjoni aktar wiesgħa ta’ sostenibilità u ċiklu ta' ħajja reali hija 
meħtieġa. Huwa importanti wkoll li l-iskema tal-Ekotikketta hija konsistenti mal-leġiżlazzjoni 
attwali tal-UE (REACH, Regolamenti ta’ Klassifikazzjoni u Tikkettar) u mhux biex tfittex li 
tadotta approċċi diverġenti. Minbarra dan, huwa ta’ importanza vitali li l-iżvilupp ta’ kriterji 
ikun ibbażat fuq evidenza xjentifika.

Il-proposta attwali jidher li tipprovdi prodotti li joriġinaw minn barra l-UE b’vantaġġ meta 
mqabbla ma’ prodotti tal-UE. Waqt li dawk ta’ qabel jistgħu jirreġistraw ma’ korp kompetenti 
fi kwalunkwe Stat Membru li fih il-prodott se jkun jew kien preżentat fis-suq, dawn tal-aħħar 
iridu jirreġistraw fl-Istat Membru li minnu joriġina l-prodott. 

Ir-rapporteur tiegħek jiddispjaċih li l-Kummissjoni, fil-proposta biex testendi l-iskema tal-
Ekotikketta għal frazzjoni limitata ta’ prodotti tal-ikel u tax-xorb, tixtieq biss li tqis ftit stadji 
restrittivi fiċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom, partikularment ipproċessar, trasport u ppakkjar. L-
impatti ambjentali kritiċi fuq prodotti tal-ikel u tax-xorb jinbtu fl-istadju ta’ produzzjoni 
agrikola u fl-istadju tal-konsum, u mhux komprensibbli kif dawn iż-żewġ stadji sinifikattivi 
taċ-ċiklu tal-ħajja huma esklużi mill-analiżi mill-Kummissjoni. Mhux komprensibbli wkoll 
għaliex ikel proċessat għandu jaqa’ fi ħdan l-iskop tal-iskema tal-ekotikketta waqt li ikel frisk 
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għandu jkun eskluż. Dan għalhekk ir-rapporteur jemmen li eżenzjoni attwali għal ikel u xorb 
kollu mir-Regolament għandha tinżamm.

Bħalissa hemm differenzi sinifikattivi f’approċċ u interpretazzjoni bejn l-awtoritajiet, li 
jwasslu għal frammentazzjoni tas-suq intern. B’hekk huwa importanti li tkun żgurata 
armonizzazzjoni tal-proċess u ħin tat-trattament ta' applikazzjonijiet għall-Ekotikketta 
permezz ta' korpi nazzjonali kompetenti. 

Huwa importanti wkoll li jkun hemm mekkaniżmu li jqis it-titjib kontinwu ta’ prodotti. 
Bħalissa il-kriterji tal-prodott huma stabbiliti għal perjodi twal (eż. 3 snin) u m’humiex 
flessibbli. B’hekk, huwa diffiċli li jinbidlu formulazzjonijiet b’mod baxx biex jinkludu eż. 
ingredjenti ġodda aktar sostenibbli u biex jadattaw għal progress tekniku mingħajr il-ħtieġa li 
jkollhom jgħaddu mill-proċess kollu ta' applikazzjoni mill-ġdid għall-ekotikketta. 

Fl-aħħar, huwa importanti li jiżdiedu l-isforzi biex tkun promossa l-Ekotikketta lejn 
konsumaturi, partikularment ukoll bit-twaqqif ta’ sit tal-internet uffiċjali Ewropew li 
jippreżenta informazzjoni u prattiki relevanti kollha.

Ir-rapporteur tiegħek jemmen b’mod qawwi li minħabba li l-konsumaturi għandhom is-
setgħa li jibdlu tendenzi ta’ konsum u jitolbu għażliet aktar sostenibbli, huwa vitali li jkunu 
megħjuna biex jeżerċitaw din is-setgħa. Il-proposta attwali hija għodda importanti għal dan 
il-għan, u l-emendi suġġeriti għandhom isaħħuhom aktar.

EMENDI

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 l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-iskema ta’ l-Ekotikketta Komunitarja 
hija parti mill-politika dwar konsum u 
produzzjoni sostenibbli tal-Komunità, li 
għandha l-għan li tnaqqas l-impatt negattiv 
tal-konsum u tal-produzzjoni fuq l-
ambjent, is-saħħa u r-riżorsi naturali. L-
iskema hija maħsuba biex tippromwovi 
dawk il-prodotti li jkollhom livell għoli ta’ 
rendiment ambjentali permezz ta’ l-użu ta’ 
l-Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa 
xieraq li jinħtieġ li l-kriterji li l-prodotti 

(4) L-iskema ta’ l-Ekotikketta Komunitarja 
hija parti mill-politika dwar konsum u 
produzzjoni sostenibbli tal-Komunità, li 
għandha l-għan li tnaqqas l-impatt negattiv 
tal-konsum u tal-produzzjoni fuq l-
ambjent, is-saħħa u r-riżorsi naturali. L-
iskema hija maħsuba biex tippromwovi 
dawk il-prodotti li jkollhom livell għoli ta’ 
rendiment ambjentali permezz ta’ l-użu ta’ 
l-Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa 
xieraq li jinħtieġ li l-kriterji li l-prodotti 
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jridu jkunu konformi magħhom sabiex 
ikollhom fuqhom l-Ekotikketta jkunu 
bbażati fuq l-aqwa rendiment ambjentali 
miksub mill-prodotti fis-suq Komunitarju. 
Dawk il-kriterji għandhom ikunu sempliċi 
biex jinftiehmu u biex jintużaw u għalhekk 
għandhom ikunu limitati għall-aktar 
impatti ambjentali sinifikanti tal-prodotti.

jridu jkunu konformi magħhom sabiex 
ikollhom fuqhom l-Ekotikketta jkunu 
bbażati fuq l-aqwa rendiment ambjentali 
miksub mill-prodotti fis-suq Komunitarju. 
Dawk il-kriterji għandhom ikunu sempliċi 
biex jinftiehmu u biex jintużaw u għalhekk 
għandhom ikunu limitati għall-aktar 
impatti ambjentali sinifikanti tal-prodotti 
waqt iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom, 
inklużi l-fażijiet kemm tal-manifattura u 
kemm tal-użu.

Ġustifikazzjoni

 Iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodotti jeħtieġ li jitqiesu meta jitwaqqfu l-kriterji tal-Ekotikketta. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-iskema tal-Ekotikketta għandha 
tqis leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti 
biex ikunu evitati approċċi diverġenti lejn 
l-evalwazzjoni ta’ sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament tal-Ekotikketta m’għandux iwassal lill-Komunità Ewropea biex tadotta 
approċċi differenti għall-evalwazzjoni tas-sikurezza, l-immaniġġjar u l-użu tal-kimiki, li 
bħalissa huma koperti mir-REACH u mid-Direttiva dwar il-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar. Il-
leġiżlazzjoni attwali għandha tirbaħ.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Biex jiżdied l-użu tas-sistema tal-
Ekotikketta Komunitarja f’reviżjonijiet 
futuri ta’ dan ir-Regolament, se jkun 
hemm il-ħtieġa ta’ ċaqlieqa definita mill-
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kriterji tal-10% tal-prodotti bl-aqwa 
prestazzjoni għall-introduzzjoni ta’ 
sistema ta’ gradazzjoni f’kull kategorija 
ta’ prodott biex il-konsumaturi jkunu 
megħjuna jagħmlu għażliet sostenibbli ta’ 
konsum u biex jinħolqu inċentivi għall-
produtturi biex b’mod kostanti jtejbu dak 
li għandhom x’joffru.

Ġustifikazzjoni

Biex jinfirex tassew l-użu tal-Ekotikketta tal-Komunità, is-“sistema tal-aqwa 10%” titqies li 
mhix effettiva biżżejjed. Kull prodott mill-gruppi ta’ prodotti kollha għandu jkollu l-possibilità 
li japplika għat-tikketta u li din tkun fuq il-prodott skont sistema ta’ klassifikazzjoni, grad ‘A’ 
jew ‘B’ jew ‘C’, li għandu jindika l-prestazzjoni ambjentali tiegħu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li titqajjem kuxjenza pubblika 
mill-Ekotikketta Komunitarja billi jiġu 
promossi azzjonijiet sabiex il-konsumaturi 
jsiru konxji mit-tifsira tat-tikketta u jkunu 
jistgħu jagħmlu għażliet informati.

(9) Jeħtieġ li titqajjem kuxjenza pubblika 
dwar l-Ekotikketta Komunitarja permezz 
ta’ azzjonijiet ta’ promozzjoni, kampanji 
ta’ informazzjoni u ta’ edukazzjoni, sabiex 
il-konsumaturi jsiru konxji mit-tifsira tat-
tikketta u jkunu jistgħu jagħmlu għażliet 
informati.

Ġustifikazzjoni

Il-kampanji ta' informazzjoni u ta' edukazzjoni huma mezz importanti ta' komunikazzjoni 
sabiex il-konsumaturi jsiru jafu aktar dwar l-Ekotikketta fil-ġejjieni immedjat. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tkun iffaċilitata l-
kummerċjalizzazzjoni fuq il-livell 
nazzjonali u Komunitarju tal-prodotti li 

(10) Sabiex tkun iffaċilitata l-
kummerċjalizzazzjoni fuq il-livell 
nazzjonali u Komunitarju tal-prodotti li 
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jkollhom fuqhom tikketti ambjentali u 
sabiex ikun evitat li l-konsumaturi jiġu 
konfużi, jeħtieġ ukoll li titkabbar il-
koerenza bejn l-iskema ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja u l-iskemi ta’ l-Ekotikketti 
nazzjonali fil-Komunità.

jkollhom fuqhom tikketti ambjentali u 
sabiex ikun evitat li l-konsumaturi jiġu 
konfużi, jeħtieġ ukoll li titkabbar koerenza 
bejn l-iskema ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja u l-iskemi ta’ l-Ekotikketti 
nazzjonali fil-Komunità, kif ukoll li 
jinħoloq sit tal-internet uffiċjali tal-UE li 
jiġbor flimkien l-informazzjoni u l-prattiki 
tal-ekotikkettar kollha tal-UE għall-
informazzjoni tal-konsumaturi u li jkun 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Komunità. Barra minn hekk, il-prodotti li 
jkollhom l-Ekotikketta Komunitarja jew 
nazzjonali għandhom ikunu promossi fis-
swieq nazzjonali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Għandu jkun rikonoxxut li, 
għalkemm l-ekotikketti nazzjonali wrew li 
jistgħu jqajmu kuxjenza fost il-
konsumaturi, l-objettiv ta' dan ir-
Regolament hu li maż-żmien tiġi stabbilita 
Ekotikketta Komunitarja li se tieħu post l-
ekotikketti nazzjonali u reġjonali.

Ġustifikazzjoni

L-Ekotikketta hija l-unika skema formali għas-suq intern kollu kemm hu. L-iskemi tal-
ekotikketti attwali nazzjonali jew reġjonali jgħoddu biss għal biċċa mis-suq intern. Ir-
Regolament il-ġdid għandu l-intenzjoni li jwessa' l-użu tal-Ekotikketta biex jiġi evitat it-tixrid 
bla rażan ta' skemi ambjentali tal-ittikkettar.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rendiment ambjentali tal-prodotti 
għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-

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

prodotti bl-aqwa rendiment fis-suq 
Komunitarju. Għal dan il-għan, għandhom 
jitqiesu l-aktar impatti ambjentali 
sinifikanti u ppruvati xjentifikament ta’ 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodotti, li 
jistgħu jinkludu l-impatt fuq itl-tibdil fil-
klima, l-impatt fuq in-natura u l-
bijodiversità, il-konsum ta’ l-enerġija u tar-
riżorsi, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart, l-
emissjonijiet lill-mezzi ambjentali kollha, 
it-tniġġis permezz ta’ effetti fiżiċi u l-użu u 
r-rilaxx ta’ sustanzi perikolużi. Sa ...*, il-
kriterji eżistenti tal-Ekotikketta għall-
gruppi ta’ prodotti differenti għandhom 
ikunu riveduti biex tkun żgurata l-
konformità sħiħa tagħhom mal-approċċ 
taċ-ċiklu tal-ħajja spjegat f’dan l-
Artikolu.
___________

*18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

 F’bosta każi, il-kriterji attwali tal-Ekotikketta għal gruppi ta’ prodotti ma jirriflettux approċċ 
ta’ ċiklu tal-ħajja reali kif deskritt f’dan l-Artikolu.  Barra minn hekk, il-Premessa 4 teħtieġ li 
l-kriterji għandhom ikunu limitati għall-aktar aspetti ambjentali sinifikattivi tal-prodotti.  
Għalhekk il-Kummissjoni trid tirrevedi b’mod urġenti l-kriterji attwali għall-gruppi kollha ta’ 
prodotti biex tiżgura li jaqblu ma’ dawn l-approċċi u l-prinċipji. 

Il-leġiżlazzjoni attwali bħal REACH tkopri b’mod adegwat l-immaniġġjar tar-riskju tal-kimiki 
u, fost l-oħrajn, għandha l-għan li tnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 – punti b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ikun xieraq, tinidika t-tliet 
karatteristiċi ambjentali ewlenin li 
għandhom jitqiegħdu fuq l-Ekotikketta; 

(b) fejn ikun xieraq, tinidika t-tliet 
karatteristiċi ambjentali ewlenin li jistgħu
jitqiegħdu fuq l-Ekotikketta;

(c) tispeċifika l-perjodu ta’ validità tal-
kriterji u tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni.

(c) tispeċifika l-perjodu ta’ validità tal-
kriterji u tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni, li 
m’għandux jaqbeż is-sentejn;
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(ca) tispeċifika l-grad tal-varjabilità tal-
prodott li hu permess waqt il-perjodu ta’ 
validità.

Ġustifikazzjoni

 Hija ta’ importanza kbira li jkun maħsub mekkaniżmu li jqis it-titjib kontinwu tal-prodotti, 
ukoll fil-perjodu ta’ validità tal-kriterji tal-Ekotikketta. Bħalissa l-kriterji tal-prodotti huma 
stabbiliti għal perjodi twal (eż. 3 snin) u mhumiex flessibbli; huwa diffiċli li jsir tibdil żgħir 
fil- formulazzjonijiet biex jinkludu ingredjenti ġodda aktar sostenibbli u biex jadattaw ruħhom 
għall-progress tekniku mingħajr il-ħtieġa li jkollhom jgħaddu mill-proċess kollu ta' 
applikazzjoni mill-ġdid għall-Ekotikketta.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jużaw l-Ekotikketta, il-
manifatturi, l-importaturi, il-fornituri tas-
servizzi, il-kummerċjanti bl-ingrossa jew 
il-bejjiegħa bl-imnut li jixtiequ jużaw l-
Ekotikketta għandhom jirreġistraw ma’ 
wieħed mill-korpi kompetenti li 
jissemmew fl-Artikolu 4 fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri li fih il-prodott 
ikun sejjer jitpoġġa jew ikun tqiegħed fis-
suq.

(a) meta prodott joriġina fi Stat Membri 
wieħed, l-applikazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata lill-korp kompetenti ta' dak l-
Istat Membru;
(b) meta prodott joriġina fl-istess għamla 
fdiversi Stati Membri, l-applikazzjoni 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp 
kompetenti ta' wieħed minn dawk l-Istati 
Membri;
(c) meta prodott joriġina minn barra l-
Komunità, l-applikazzjoni tista' tiġi 
ppreżentata lill-korp kompetenti fi 
kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri li 
fih il-prodott ikun sejjer jitpoġġa jew ikun 
tqiegħed fis-suq.
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Ġustifikazzjoni

 Din l-emenda għandha l-għan li tissimplifika r-reġistrazzjoni billi tindika li r-reġistrazzjoni 
(hi x'inhi l-oriġini tal-prodott) għandha ssir ma' korp kompetenti fi kwalunkwe wieħed mill-
Istati Membri fejn il-prodott ikun se jitqiegħed jew ikun tqiegħed fis-suq.  

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lill-prodotti li joriġinaw minn barra l-UE vantaġġ fuq il-
prodotti tal-UE: dawk tal-ewwel jistgħu jirreġistraw ma’ korp kompetenti fi kwalunkwe Stat 
Membru li fih il-prodott se jkun jew kien imqiegħed fis-suq, filwaqt li dawn tal-aħħar iridu 
jirreġistraw fl-Istat Membru li minnu joriġina l-prodott. Din l-emenda tkun tikkoreġi din l-
anomalija u tittratta l-prodotti kollha bl-istess mod.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sakemm id-dokumentazzjoni tkun 
approvata, il-korp kompetenti għandu 
jassenja numru ta’ reġistrazzjoni għal kull 
prodott. Il-korp kompetenti għandu 
jikkonkludi l-proċedura tiegħu fi żmien 
erba’ xhur mid-data tal-applikazzjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-korp kompetenti li tkun saritlu 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jista’ 
jitlob ħlas sa EUR 1000, b'mod 
proporzjonat mad-daqs tal-intrapriża, biex 
tiġi pproċessata r-reġistrazzjoni. Din il-
miżata għandha tkun ibbażata fuq:
(a) spejjeż li jkunu saru marbuta mal-
forniment tal-informazzjoni u l-assistenza 
għall-intrapriżi mill-korp kompetenti;
(b) l-ispiża għall-amministrazzjoni tal-
proċess ta' reġistrazzjoni.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, 



AD\764126MT.doc 11/13 PE415.324v02-00

MT

bħala mezz ta' promozzjoni tal-iskema, 
ma jitolbux miżata. Jekk jintalab ħlas, l-
użu ta’ l-Ekotikketta għandu jkun 
b’kundizzjoni li l-ħlas ikun ingħata fi 
żmien xieraq.

Ġustifikazzjoni

S'issa hemm biss 26 grupp ta' prodotti stabbiliti u madwar 500 kumpanija li jipproduċu 
prodotti bl-Ekotikketta fl-UE. L-iskema attwali tbati min-nuqqas ta' għarfien tat-tikketta u 
min-nuqqas ta' użu min-naħa tal-industrija. Sabiex il-kumpaniji jitħajru, u b'mod speċjali l-
SMEs, l-ispiża ta' reġstrazzjoni m'għandhiex tkun ta' aktar minn EUR 100. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Ekotikketta tista’ tintuża fuq il-
prodotti koperti mir-reġistrazzjoni fuq il-
materjal promozzjonali assoċjat tagħhom.

7. L-Ekotikketta tista’ tintuża fuq il-
prodotti koperti mir-reġistrazzjoni fuq il-
materjal promozzjonali assoċjat tagħhom. 
Il-post fejn titqiegħed l-Ekotikketta 
għandu jkun prominenti u għandu 
jiddefinixxi l-prodott ikkonċernat anke 
jekk ikun inxtara flimkien ma’ prodotti 
oħrajn.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni ma’ l-EUEB, għandhom 
jippromwovu l-użu ta’ l-Ekotikketta 
Komunitarja b’azzjonijiet li jqajmu 
kuxjenza u b’kampanji ta’ informazzjoni 
għall-konsumaturi, għall-produtturi, għax-
xerrejja pubbliċi, għall-kummerċjanti, 
għall-bejjiegħa bl-imnut, u għall-pubbliku 
ġenerali, biex b’hekk isostnu l-iżvilupp ta’ 
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l-iskema. l-iskema, u, barra minn hekk, 
jippromwovu aktar miżuri edukattivi 
ambjentali ġenerali għall-pubbliku kollu 
sabiex tkun tista’ tinħoloq kuxjenza 
ambjentali fost il-konsumaturi u 
jissaħħaħ it-tixrid u l-għarfien tal-
Ekotikketta Komunitarja.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni tista’ tgħolli l-ħlas 
massimu stipulat fl-Artikolu 9(3) u 
temenda l-Annessi biss kemm-il darba ż-
żieda tkun biex tkopri l-ispejjeż tar-
reġistrazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar kemm il-Kummissjoni tista' tgħolli l-massimu u f'liema ċirkostanzi. Biex tiġi 
evitata kull inċertezza, il-ħlas massimu jista' jiżdied biss biex ikopri l-ispejjeż effettivi għall-
ipproċessar tar-reġistrazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness II - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi tal-ittri li jidhru fuq l-Ekotikketta 
għandhom ikunu determinati mill-korpi 
kompetenti ta’ kull Stat Membru bl-użu
tal-lingwa jew lingwi uffiċjali ta’ dak l-
Istat Membru b’mod li t-test ikun 
ekwivalenti għall-oriġinali bl-Ingliż.
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