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Emenda 30
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex tkun evitata l-proliferazzjoni tal-
iskemi tat-tikkettajr ambjentali u sabiex 
ikun inkoraġġit rendiment ambjentali akbar 
fis-setturi kollha fejn l-impatt ambjentali 
ikun fattur fl-għażla tal-konsumatur, il-
possibbiltà li tintuża l-Ekotikketta 
Komunitarja għandha tkun estiża. 
Madankollu, jeħtieġ li jkun żgurat li jkun 
hemm distinzjoni ċara bejn dan ir-
Regolament u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 
dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar 
ta' prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2029/91.

(3) Sabiex tkun evitata l-proliferazzjoni tal-
iskemi tat-tikkettajr ambjentali u sabiex 
ikun inkoraġġit rendiment ambjentali akbar 
fis-setturi kollha fejn l-impatt ambjentali 
ikun fattur fl-għażla tal-konsumatur, il-
possibbiltà li tintuża l-Ekotikketta 
Komunitarja għandha tkun estiża. 
Madankollu, b’rabta mal-prodotti tal-ikel, 
l-Ekotikketta għandha tapplika biss għal 
ikel li ġa ġie ċċertifikat skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 
tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2029/91.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ekotikketta għandha tiġi adottata biss bħala tikketta addizzjonali fuq ikel li ġa għandu 
tikketta organika biex tiġi evitata l-konfużjoni.

Emenda 31
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex tkun evitata l-proliferazzjoni tal-
iskemi tat-tikkettajr ambjentali u sabiex 
ikun inkoraġġit rendiment ambjentali akbar 
fis-setturi kollha fejn l-impatt ambjentali 
ikun fattur fl-għażla tal-konsumatur, il-

(3) Sabiex tkun evitata l-proliferazzjoni tal-
iskemi tat-tikkettajr ambjentali u sabiex 
ikun inkoraġġit rendiment ambjentali akbar 
fis-setturi kollha fejn l-impatt ambjentali 
ikun fattur fl-għażla tal-konsumatur, il-



PE418.406v01-00 4/55 AM\764584MT.doc

MT

possibbiltà li tintuża l-Ekotikketta 
Komunitarja għandha tkun estiża. 
Madankollu, jeħtieġ li jkun żgurat li jkun 
hemm distinzjoni ċara bejn dan ir-
Regolament u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 
dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar 
ta' prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2029/91.

possibbiltà li tintuża l-Ekotikketta 
Komunitarja għandha tkun estiża. 
Madankollu, b’rabta mal-prodotti tal-ikel, 
l-Ekotikketta għandha tapplika biss għal 
ikel li ġa ġie ċertifikat skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 
tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2029/91.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jkun hemm konfużjoni mat-tikketti organiċi. L-Ekotikketta għandha 
tingħata biss lil prodotti tal-ikel li ġa huma konformi mar-regolamenti organiċi. Inkella, il-
fjura li tirrappreżenta l-UE tista’ tfixkel lill-konsumatur.

Emenda 32
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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 

(4) L-iskema tal-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, il-klima u r-riżorsi 
naturali. L-iskema hija maħsuba biex 
tippromwovi dawk il-prodotti li jkollhom 
livell għoli ta’ rendiment ambjentali 
permezz tal-użu tal-Ekotikketta. Għal dan 
il-għan, huwa xieraq li jinħtieġ li l-kriterji 
li l-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.
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impatti ambjentali sinifikanti tal-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tal-effetti negattivi fuq il-klima hija parti integrali mill-iskema tal-Ekotikketta.

Emenda 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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.

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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 għandhom 
ikunu bbażati fuq evidenza xjentifika, billi 
jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi 
teknoloġiċi. Dawk il-kriterji għandhom 
ikunu orjentati lejn is-suq u limitati għall-
aktar impatti ambjentali sinifikanti tal-
prodotti matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Cefic jinsisti dwar il-ħtieġa li jkun hemm bażi xjentifika b’saħħitha għall-kriterji tal-
ekotikketta. Barra minn hekk, Cefic jagħti s-sostenn tiegħu lill-kriterji tal-ekotikketta li huma 
skont il-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli dwar l-aspetti ekonomiċi, ambjentali u soċjali, u 
jkopru ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodotti.

Emenda 34
John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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.

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom, li 
jinkludi kemm il-fażi tal-produzzjoni kif 
ukoll tal-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu stabbiliti l-kriterji tal-Ekotikketta għandu jiġi kkunsidrat iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodotti. 
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Emenda 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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.

(4) L-iskema tal-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 tal-użu tal-
Ekotikketta. Għal dan il-għan, huwa xieraq 
li jinħtieġ li l-kriterji li l-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
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-ekotikketta li huma skont il-prinċipji tal-iżvilupp dwar l-aspetti ekonomiċi, 
ambjentali u soċjali, u jkopru ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodotti.

Emenda 36
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-iskema tal-Ekotikketta għandha 
tikkunsidra l-liġi Komunitarja eżistenti 
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biex jiġu evitati approċċi diverġenti fil-
verifika tas-sigurtà tal-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament dwar l-Ekotikketta m’għandux iwassal biex il-Komunità Ewropea taddotta 
approċċi differenti għall-evalwazzjoni tas-sigurtà, tal-ġestjoni u tal-użu tal-kimiċi, li bħalissa 
huma koperti permezz tar-REACH u tad-Direttiva dwar il-Klassifikazzjoni u t-Tikkettar. 
Għandha tingħata preferenza lill-liġi eżistenti.

Emenda 37
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Biex l-iskema tal-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi aċċettata mill-pubbliku 
in ġenerali, huwa essenzjali li l-NGOs 
ambjentali u l-organizzazzjonijiet għall-
konsumatur ikollhom rwol importanti u 
jkunu involuti b’mod attiv fl-iżvilupp u fit-
tħejjija tal-kriterji għall-Ekotikketti 
Komunitarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid tal-Premessa 5 tar-regolament li hemm bħalissa. 
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Emenda 38
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Sabiex l-iskema tal-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi ssemplifikata u jitnaqqas 
il-piż amministrattiv marbut mal-użu tal-
Ekotikketta, il-proċeduri ta’ valutazzjoni u 
ta’ verifika għandhom ikunu sostitwiti 
minn sistema ta’ reġistrazzjoni li tkun l-
istess kullimkien. Ir-reġistrazzjoni 
għandha tingħata wara li ssir verifika li l-
prodott jilħaq il-kriterji mfassla għal dak 
il-grupp ta’ prodott partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata frammentazzjoni tas-suq intern, is-sistemi ta’ reġistrazzjoni għandhom ikunu 
l-istess fl-Istati Membri kollha.

Emenda 39
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Sabiex l-iskema tal-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi ssemplifikata u jitnaqqas 
il-piż amministrattiv marbut mal-użu tal-
Ekotikketta, il-proċeduri ta’ valutazzjoni u 
ta’ verifika għandhom ikunu sostitwiti 
minn sistema ta’ reġistrazzjoni li tkun l-
istess kullimkien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħalissa hemm differenzi sinifikanti fl-approċċ u l-interpretazzjoni ta’ bejn il-korpi 
kompetenti, li jwasslu għall-frammentazzjoni tas-suq intern. Għalhekk, il-proċess u ż-żmien 
meta ssir is-sistema l-ġdida tar-reġistrazzjoni għandha tkun l-istess fl-Istati Membri u fil-
korpi kompetenti kollha.

Emenda 40
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Sabiex l-iskema tal-Ekotikketta 
Komunitarja tiġi ssemplifikata u jitnaqqas 
il-piż amministrattiv marbut mal-użu tal-
Ekotikketta, għandha tiġi introdotta 
sistema ta’ reġistrazzjoni flimkien mal-
proċeduri ta’ valutazzjoni u ta’ verifika.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema adottata qabel għandha tiżdied mhux billi titneħħa iżda billi jiżdiedu xi 
dettalji oħra magħha.

Emenda 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiżdied l-użu tal-Ekotikketta u 
sabiex ma jkunux ippenalizzati dawk l-
operaturi li l-prodotti tagħhom jissodisfaw 
il-kriterji tal-Ekotikketta, l-ispejjeż biex 
tintuża l-Ekotikketta għandhom jitnaqqsu.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ €200 mhijiex ser tkopri l-ispejjeż amministrattivi għall-
proċedura. B’effett ta’ dan, l-Istati Membri għandhom jissussidjaw din il-proċedura, ostakolu 
għas-suċċess tal-fjura li tirrappreżenta l-UE u l-proliferazzjoni tagħha fis-suq intern kollu.

Emenda 42
Antonio De Blasio

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 
mill-Ekotikketta Komunitarja billi jiġu 
promossi azzjonijiet fuq livell ta’ UE u tal-
Istati Membri sabiex il-konsumaturi jsiru 
konxji mit-tifsira tat-tikketta u b’hekk
ikunu jistgħu jagħmlu għażliet informati, 
kif ukoll jiġi żgurat li l-produtturi u l-
manifatturi jifhmu l-vantaġġi tat-tikketti.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-ekotikketti jistgħu jkunu mod verament utli biex il-prodotti Ewropej isiru aktar favur l-
ambjent u biex jinħoloq l-aħjar livell ta’ kuxjenza fil-qasam tal-promozzjoni tar-riċerka u tal-
innovazzjoni teknika.

Emenda 43
Johannes Lebech

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 
mill-Ekotikketta Komunitarja billi jiġu 
promossi azzjonijiet fuq livell lokali, 
nazzjonali u Komunitarju, sabiex il-
konsumaturi jsiru konxji mit-tifsira tat-
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tikketta u jkunu jistgħu jagħmlu għażliet 
informati. Dan huwa meħtieġ ukoll biex l-
iskema ssir aktar attraenti għall-
produtturi u għall-bejjiegħa bl-imnut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li tiżdied il-kuxjenza tal-konsumaturi u li l-iskema tal-Ekotikketta ssir aktar 
attraenti għall-produtturi biex l-Ekotikketta jkollha suċċess. 

Emenda 44
John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-
kriterji li l-prodotti jridu jkunu konformi 
magħhom sabiex ikollhom fuqhom l-
Ekotikketta u li temenda l-Annessi għal 
dan ir-Regolament. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma 
mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, fost l-
oħrajn billi jissupplimentawh b’elementi 
mhux essenzjali ġodda, iridu jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
pprovduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

(13) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-
kriterji li l-prodotti jridu jkunu konformi 
magħhom sabiex ikollhom fuqhom l-
Ekotikketta u li temenda l-Annessi għal 
dan ir-Regolament, basta dawn il-kriterji 
jirrispettaw totalment il-mod kif 
għandhom jiġu adottati kif ġie stabbilit 
f’dan ir-Regolament. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma 
mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, fost l-
oħrajn billi jissupplimentawh b’elementi 
mhux essenzjali ġodda, iridu jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
pprovduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess li matulu jiġu adottati u riveduti l-kriterji tal-ekotikketta għandu jirrispetta l-
għanijiet oriġinali tar-Regolament, speċifikament biex il-konsumaturi tingħatalhom 
informazzjoni eżatta, li ma tqarraqx u li tkun xjentifika dwar l-impatt ambjentali tal-prodotti 
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matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom.

Emenda 45
John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Fid-dawl tal-ispeċifikazzjonijiet tal-
prodotti tal-ikel u x-xorb f’termini ta’ 
saħħa u karatteristiċi nutrittivi, il-prodotti 
tal-ikel kif definiti fl-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru. 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ġew 
esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
taħdem mal-partijiet kollha involuti, 
inkluż il-komunità xjentifika, is-soċjetà 
ċivili u l-industrija, biex tistabbilixxi 
evidenza xjentifika b’saħħitha ħalli 
tiffaċilita l-iżvilupp ta’ metodi ta’ verifika 
li jkunu ta’ min jorbot fuqhom u uniformi 
u għodod tal-komunikazzjoni volontarja 
għall-effetti ambjentali ta’ prodotti tal-ikel 
ipproċessati u mhumiex, li jkopru ċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tal-prodotti, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel 
f’termini ta’ saħħa u nutrizzjoni, u jiġu 
kkunsidrati inizjattivi industrijali ġa 
eżistenti u dawk li għadhom ser jibdew u 
żviluppi legali fl-Istati Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The exclusion of food from the existing regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.
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Emenda 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
kwalunkwe oġġett jew servizz li jiġi 
pprovdut għad-distribuzzjoni, għall-
konsum jew għall-użu fis-suq Komunitarju 
kemm jekk bi ħlas jew b’xejn (minn hawn 
’il quddiem: il-“prodott”).

Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
kwalunkwe oġġett jew servizz li jiġi 
pprovdut għad-distribuzzjoni, għall-
konsum jew għall-użu fis-suq Komunitarju 
kemm jekk bi ħlas jew b’xejn (minn hawn 
’il quddiem: il-“prodott”).

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

Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għall-ikel u x-xorb kif definiti fl-Artikolu 
2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Sa mhux aktar tard mill-31 ta’Diċembru 
2011, il-Kummissjoni għandha tmexxi 
studju dwar jekk l-ikel kollu jistax jiġi 
inkluż fl-Ekotikketta permezz ta’ approċċ 
tal-proċess sħiħ tal-prodott u, jekk ikun 
meħtieġ, jiġu sottomessi proposti għal dan 
il-għan lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar li l-ikel u x-xorb m’għandhomx jiġu inklużi f’dan ir-
regolament għalissa. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tara jekk l-ikel għandux jiġi 
inkluż fl-iskema tal-ekotikketta fil-futur.
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Emenda 47
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan m’għandux jiġi applikat għall-
prodotti tal-ikel kif definiti fl-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-prodotti tal-ikel minn dan ir-regolament għandha tinżamm minħabba d-
differenzi kbar fin-natura ta’ dawk il-prodotti u minħabba li l-inklużjoni tagħhom tista’ 
tikkawża konfużjoni lill-konsumaturi.

Emenda 48
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fir-rigward ta’ prodotti tal-ikel kif definiti 
fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, dan ir-Regolament m’għandux
japplika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi estiż l-ambitu tar-regolament dwar l-ikel (kemm jekk ipproċessat kif ukoll jekk 
mhuwiex), dan m’għandux jiġi kkunsidrat bħala mezz utli, peress li bil-bijotikketta ġa hemm 
stumenti fis-suq li wrew li jaħdmu fuq il-konsumaturi. L-idea li tiġi introdotta tikketta oħra 
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tidher superfluwa.

Emenda 49
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fir-rigward ta’ prodotti tal-ikel kif definiti 
fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, għandu japplika biss għall-
prodotti koperti permezz tar-Regolament 
(KE) Nru. 834/2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ekotikketta għandha tapplika biss bħala tikketta addizzjonali fuq ikel li ġa għandu tikketta 
organika biex tiġi evitata l-konfużjoni.

Emenda 50
Satu Hassi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ekotikketta ma tistax tingħata għal 
prodotti li jkun fihom sustanzi jew 
preparamenti klassifikati bħala tossiċi 
ħafna, tossiċi, perikolużi għall-ambjent, 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni (CMR), skont id-
Direttiva 67/548/KEE jew id-Direttiva
1999/45/KE, u lanqas għal sustanzi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 57 
tar-Regolament 1907/2006/KE (REACH).
Għal kategoriji speċifiċi ta’ prodotti, li 
għalihom m’hemmx alternattivi 
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ekwivalenti mingħajr dawn is-sustanzi jew 
preparazzjonijiet, u li inkella jħallu effett 
sinifikanti aktar qawwi fuq l-ambjent 
meta mqabbel ma’ dak ta’ oġġetti oħra
tal-istess kategorija, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta miżuri li jagħtu derogi mis-
subparagrafu ta’ hawn fuq.
Dawk il-miżuri li ġew imfassla sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tisħiħ tal-Emenda 4 mir-rapporteur. 

Huwa importanti li jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet li skonthom il-Kummissjoni tista’ tagħti 
deroga mill-kriterji ta’ esklużjoni għal ċerti sustanzi perikolużi.

Emenda 51
Gyula Hegyi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni, l-
Ekotikketta m’għandhiex tingħata, kull 
fejn huwa possibli, lil prodotti li jkun 
fihom sustanzi jew preparamenti 
klassifikati bħala tossiċi ħafna, tossiċi, 
perikolużi għall-ambjent, karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
(CMR), li jkunu persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT), 
persisteni ħafna, bijoakkumulattivi ħafna 
(vPvB), li joħolqu problemi endokrinali 
jew kategoriji li joħolqu l-istess tħassib 
bħas-sensibilizzaturi. Barra minn hekk, l-
Ekotikketta m’għandhiex tingħata lil 
prodotti li jużaw proċessi li jistgħu 
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jikkawżaw ħsara lin-nies u/jew lill-
ambjent waqt il-proċess tal-manifattura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Emenda 52
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 57 tar-Regolament
1907/2006/EC, is-sustanzi li għandhom il-
kriterji speċifikati f’dan l-Artikolu u li 
ġew identifikati li huma skont l-Artikolu
59(1) ta’ dak ir-Regolament
m’għandhomx ikunu fil-prodotti li 
jkollhom l-Ekotikketta li jkollhom 
konċentrazzjoni ta’  0.1% mill-piż 
immultiplikat bil- piż (w/w). Għal 
kategoriji speċifiċi ta’ prodotti, il-
Kummissjoni tista’ taddotta miżuri li 
jagħtu derogi mis-subparagrafu ta’ hawn 
fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ġie introdott ir-Regolament dwar l-Ekotikketta, ir-REACH ma kienx għadu jeżisti. Ir-
riskju li jista’ jiġi assoċjat mal-użu ta’ sustanzi perikolużi huwa ġa inkluż fid-dispożizzjonijiet 
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ta’ REACH.

Emenda 53
Donato Tommaso Veraldi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament m’għandux jiġi 
applikat għall-prodotti farmaċewtiċi 
definiti permezz tad-Direttiva 2001/83/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-Kodiċi 
Komunitarju dwar il-Prodotti Mediċi 
għall-Użu Uman.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura speċjali tagħhom, il-prodotti farmaċewtiċi għandhom jibqgħu jiġu esklużi 
mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 54
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 55
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prospetti biex prodott jidħol fis-suq 
tal-Komunità, sa fejn huwa possibli, 
għandhom ikunu ta’ 10% tas-suq intern 
tal-UE fil-mument meta jiġu adottati jew 
issir reviżjoni tal-kriterji tal-Ekotikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-ambizzjonijiet ambjentali tal-kriterji tal-Ekotikketta għandhom ikunu inklużi 
b’mod ċar fid-direttiva u mhux biss fl-Anness II. Għandu jkun ċar ukoll il-fatt li l-għażla tal-
kriterji tal-Ekotikketta għandha tiġi stabbilita  fil-mument meta l-kriterji jiġu adottati jew 
riveduti u mhux matul il-perjodu sħiħ tal-validità tal-kriterji tal-Ekotikketta.

Emenda 56
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prospetti biex prodott jidħol fis-suq 
tal-Komunità, sa fejn huwa possibli, 
għandhom ikunu ta’ 10% tas-suq fil-
mument meta jiġu adottati jew issir 
reviżjoni tal-kriterji tal-Ekotikketta. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet issuġġerita mill-EEB. Il-livell tal-ambizzjonijiet ambjentali tal-kriterji tal-
Ekotikketta għandhom ikunu inklużi b’mod ċar fid-direttiva u mhux biss fl-Anness II. Għandu 
jkun ċar ukoll il-fatt li l-għażla tal-kriterji tal-Ekotikketta għandha tiġi stabbilita  fil-mument 
meta l-kriterji jiġu adottati jew riveduti u mhux matul il-perjodu sħiħ tal-validità tal-kriterji 
tal-Ekotikketta.

Emenda 57
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kriterji tal-Ekotikketta għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Ekotikketta hija għodda eċċellenti għall-ħarsien ambjentali, l-Ekotikketta għandha 
tkun skont approċċ ta’ prekawzjoni. B’mod partikolari fir-rigward tal-użu ta’ prodotti kimiċi 
l-Ekotikketta għandha tmur lil hinn mir-REACH u minn liġijiet rilevanti oħra bħad-Direttivi
RoHS u WEEE.

Emenda 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rendiment ambjentali tal-prodotti
għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-
prodotti bl-aqwa rendiment fis-suq 
Komunitarju. Għal dan il-għan, għandhom 
jitqiesu l-aktar impatti ambjentali 
sinifikanti matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-
prodotti, b’mod partikolari l-impatt fuq it-

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

impatt fuq in-natura u l-bijodiversità, il-
konsum tal-enerġija u tar-riżorsi, il-
ġenerazzjoni tal-iskart, l-emissjonijiet lill-
mezzi ambjentali kollha, it-tniġġis permezz 
ta’ effetti fiżiċi u l-użu u r-rilaxx ta’ 
sustanzi perikolużi. Il-kriterji eżistenti tal-
Ekotikketta għall-gruppi ta’ prodotti 
differenti għandhom jiġu riveduti sa 18-il 
xahar mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament biex jiġi żgurat li huma 
totalment konformi mal-approċċ taċ-ċiklu 
ta’ ħajja kif stabbilit f’dan l-Artikolu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodotti u fuq l-impatti 
ambjentali kollha tagħhom. Dan għandu wkoll japplika għall-kriterji attwali.

Emenda 59
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-rendiment ambjentali tal-prodotti 
għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-
prodotti bl-aqwa rendiment fis-suq 
Komunitarju. Għal dan il-għan, l-aktar 
impatti ambjentali sinifikanti biss
għandhom jitqiesu matul iċ-ċiklu ta’ ħajja 
kollu tal-prodotti, li jista’ jinkludi l-impatt 
fuq it-tibdil fil-klima, l-impatt fuq in-natura 
u l-bijodiversità, il-konsum tal-enerġija u 
tar-riżorsi, il-ġenerazzjoni tal-iskart, l-
emissjonijiet lill-mezzi ambjentali kollha, 
it-tniġġis permezz ta’ effetti fiżiċi u l-użu u 
r-rilaxx ta’ sustanzi li jistgħu jkunu ta’ 
riskju għall-ambjent kif stabbilit fil-liġi 
tal-Komunità. Il-kriterji eżistenti tal-
Ekotikketta għall-gruppi ta’ prodotti 
differenti għandhom jiġu riveduti sa 18-il 
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xahar mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament biex jiġi żgurat li huma 
totalment konformi mal-approċċ taċ-ċiklu 
ta’ ħajja kif stabbilit f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ħafna każijiet, il-kriterji attwali tal-Ekotikketta għall-gruppi ta’ prodotti ma jirriflettux 
approċċ reali ta’ ċiklu tal-ħajja kif deskritt f’dan l-Artikolu.  Barra minn hekk, il-Premessa
(4) tistipula li l-kriterji għandhom ikunu limitati għall-aspetti ambjentali l-aktar sinifikanti 
tal-prodotti. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tirrevedi b’urġenza l-kriterji attwali għall-
gruppi kollha ta’ prodotti biex tiżgura li jkunu skont dawn l-approċċi u l-prinċipji. Il-liġi 
attwali bħal REACH tkopri b’mod adegwat il-kontroll tar-riskju fil-każ tal-kimiċi u, fost 
miżuri oħra, taħseb li tnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom.

Emenda 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
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provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Emenda 61
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-użu tal-Ekotikketta jiġi estiż għall-prodotti tal-ħut, u għalhekk 
il-kriterji għandhom jirriflettu dan.
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Emenda 62
Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iskema tal-Ekotikketta għandha 
tkun strument li jinkoraġġixxi s-
sostituzzjoni ta’ sustanzi perikolużi 
permezz ta’ prodotti li joffru alternattiva 
għal:
- sustanzi li, skont il-kriterji tal-
klassifikazzjoni, ikunu karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, 
fil-kategorija 1 jew 2 skont id-Direttiva
67/548/KEE;
- sustanzi li jkunu persistenti ħafna, 
bijoakkumulattivi ħafna, persistenti u 
bijoakkumulattivi u tossiċi u sustanzi li 
joħolqu problemi endokrinali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tibqa’ tiġi kkunsidrata bħala tikketta ta’ eċċellenza ambjentali, l-Ekotikketta għandha 
tinkoraġġixxi b’mod ċar l-użu ta’  prodotti u proċessi ta’ produzzjoni li ma jagħmlux użu ta’ 
tossiċi u tinkoraġġixxi is-sostituzzjoni ta’ sustanzi perikolużi.

Emenda 63
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iskema tal-Ekotikketta għandha 
tikkontribwixxi biex sustanzi perikolużi 
jiġu sostitwiti skont il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni. Meta jkun possibli 
teknikament, il-kriterji tal-Ekotikketta 
għandhom jiġu mfassla biex 
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jissostitwixxu l-użu ta’: 
- sustanzi li, skont il-kriterji tal-
klassifikazzjoni, ikunu karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, 
fil-kategorija 1 jew 2 skont id-Direttiva
67/548/EEC;
- sustanzi li jkunu persistenti ħafna, 
bijoakkumulattivi ħafna, persistenti u 
bijoakkumulattivi u tossiċi u sustanzi li 
joħolqu problemi endokrinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tibqa’ tiġi kkunsidrata bħala tikketta ta’ eċċellenza ambjentali, l-Ekotikketta għandha 
tinkoraġġixxi b’mod ċar l-użu ta’  prodotti u proċessi ta’ produzzjoni li ma jagħmlux użu ta’ 
tossiċi u tinkoraġġixxi biex sustanzi perikolużi jiġu sostitwiti.

Emenda 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-kriterji tal-Ekotikketta għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti ambjentali, skont 
evidenza xjentifika ta’ min jorbot fuqha, li 
jrid jissodisfa prodott sabiex ikollu fuqu l-
Ekotikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-Ekotikketta għandu jkollhom bażi xjentifika ta’ min jorbot fuqha.
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Emenda 65
Antonio De Blasio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li t-
tnaqqis fl-ittestjar fuq l-annimali u l-użu 
ta’ GMOs jingħataw importanza 
prinċipali meta jiġu stabbiliti u riveduti l-
kriterji.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji li fuqhom jingħataw l-Ekotikketti għandhom jinkoraġġixxu lis-suq biex inaqqas in-
numru ta’ testijiet  fuq l-annimali u l-użu ta’ GMOs.

Emenda 66
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitħassar għax l-ikel kollu mhux qed jiġi inkluż.
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Emenda 67
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-prodotti tal-ikel minn dan ir-Regolament għandha tinżamm minħabba 
differenzi kbar fin-natura ta’ dawn il-prodotti u minħabba li jekk jiġu inklużi jistgħu joħolqu 
konfużjoni lill-konsumaturi.

Emenda 68
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fejn ikunu żviluppati kriterji għall-
prodotti inklużi fir-Regolament (KE) Nru.
834/2007, il-prodotti li jkunu ġew 
iċċertifikati skont dak ir-Regolament
jistgħu jingħataw l-Ekotikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jkun hemm konfużjoni mat-tikketti organiċi. L-Ekotikketta għandha 
tingħata biss lil prodotti tal-ikel li ġa jkunu konformi mar-regolament organiku. Inkella, il-
fjura li tirrappreżenta l-UE tista’ toħloq konfużjoni lill-konsumatur.
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Emenda 69
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fejn ikunu żviluppati kriterji għall-
prodotti inklużi fir-Regolament (KE) Nru. 
834/2007, il-prodotti li jkunu ġew 
iċċertifikati skont dak ir-Regolament 
jistgħu jingħataw l-Ekotikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jkun hemm konfużjoni mat-tikketti organiċi. L-Ekotikketta għandha 
tingħata biss lil prodotti tal-ikel li ġa jkunu konformi ma’ dak ir-regolament.

Emenda 70
Satu Hassi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, wara konsultazzjoni 
mal-EUEB u skont l-objettivi u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 
għandha tħejji u tippubblika pjan ta’ 
ħidma mifrux fuq tliet snin dwar l-
Ekotikketta tal-Komunità biex jiġu 
stabbiliti objettivi kif ukoll lista mhux 
eżawstiva ta’ gruppi ta’ prodotti li 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
prijorità biex il-Komunità tieħu azzjoni 
dwarhom. Dan il-pjan għandu jiġi 
aġġornat regolarment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur żied mal-emenda 15 biex jispeċifika li l-pjan ta’ ħidma għandu jkun għal tliet 
snin.

Emenda 71
Antonio De Blasio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, wara konsultazzjoni 
mal-EUEB u skont il-prinċipji u l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 
għandha tħejji u tippubblika pjan ta’ 
ħidma mifrux fuq tliet snin dwar l-
Ekotikketta tal-Komunità biex jiġu 
stabbiliti objettivi kif ukoll lista mhux 
eżawstiva ta’ gruppi ta’ prodotti li 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
prijorità biex il-Komunità tieħu azzjoni 
dwarhom. Dan il-pjan għandu jiġi 
aġġornat kull sena.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħqu objettivi ġodda, tinħass il-ħtieġa li jiġi mfassal u rivedut kull sena pjan ta’ 
ħidma dettaljat, minħabba t-tibdil ikkawżat mill-ambjent dejjem jinbidel tas-servizzi.

Emenda 72
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi mfassal abbozz ta’ kriterji 
tal-Ekotikketta skont proċedura mfassla 
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fl-Aness I u jiġi kkunsidrat il-pjan ta’ 
ħidma. Mhux aktar tard minn 3 xhur 
wara li jiġi sottomess ir-rapport lill-
Kummissjoni, għandu jiġi kkonsultat l-
EUEB dwar il-proposta tal-kriterji. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi
spjegazzjonijiet u dokumenti fuq ir-
raġunijiet li wasslu għal xi tibdil fil-
kriterji sottomessi fir-rapport finali.

1. Wara li tikkonsulta lill-EUEB, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
sabiex tistabbilixxi kriterji speċifiċi tal-
Ekotikketta għal kull grupp ta’ prodotti.

Mhux aktar tard minn 3 xhur wara li 
tikkonsulta lill-EUEB, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti proposta għall-
kriterji tal-Ekotikketta lill-kumitat 
regolatorju stabbilit skont l-Artikolu 16(2) 
u wara għandha tadotta miżuri sabiex 
tistabbilixxi kriterji tal-Ekotikketta għal xi
grupp ta’ prodotti  speċifiku. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
kummenti tal-EUEB u għandha tagħmel 
enfasi ċara, tiddokumenta u tagħti 
spjegazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li 
wasslu għal xi tibdil fil-proposta wara l-
konsultazzjoni mal-EUEB.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ adozzjoni għandha tiġi stabbilita b’mod ċar fir-Regolament u għandha 
tintroduċi skadenzi u l-obbligu biex tagħmel enfasi, tiddokumenta u tagħti spjegazzjoni dwar 
xi emendi wara li ssir konsultazzjoni mal-bord tal-Ekotikketta. Dan għandu jevita li l-
proċedura ta’ adozzjoni titwaqqaf.
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Emenda 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi mfassal abbozz ta’ kriterji 
tal-Ekotikketta skont proċedura mfassla 
fl-Aness I u jiġi kkunsidrat il-pjan ta’ 
ħidma. Mhux aktar tard minn 3 xhur 
wara li jiġi sottomess ir-rapport lill-
Kummissjoni, għandu jiġi kkonsultat l-
EUEB dwar il-proposta tal-kriterji. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi
spjegazzjonijiet u dokumenti fuq ir-
raġunijiet li wasslu għal xi tibdil fil-
kriterji sottomessi fir-rapport finali

1. Wara li tikkonsulta lill-EUEB, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
sabiex tistabbilixxi kriterji speċifiċi tal-
Ekotikketta għal kull grupp ta’ prodotti

Mhux aktar tard minn 3 xhur wara li 
tikkonsulta lill-EUEB, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti proposta għall-
kriterji tal-Ekotikketta lill-kumitat 
regolatorju stabbilit skont l-Artikolu 16(2) 
u wara għandha tadotta miżuri sabiex 
tistabbilixxi kriterji tal-Ekotikketta għal xi
grupp ta’ prodotti  speċifiku. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
kummenti tal-EUEB u għandha tagħmel 
enfasi ċara, tiddokumenta u tagħti 
spjegazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li 
wasslu għal xi tibdil fil-proposta wara l-
konsultazzjoni mal-EUEB.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ adozzjoni għandha tiġi stabbilita b’mod ċar fir-Regolament u għandha 
tintroduċi skadenzi u l-obbligu biex tagħmel enfasi, tiddokumenta u tagħti spjegazzjoni dwar 
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xi emendi wara li ssir konsultazzjoni mal-bord tal-Ekotikketta. Dan għandu jevita li l-
proċedura ta’ adozzjoni titwaqqaf.

Emenda 74
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi mfassal abbozz ta’ kriterji 
tal-Ekotikketta skont proċedura mfassla 
fl-Aness I u jiġi kkunsidrat il-pjan ta’ 
ħidma. Mhux aktar tard minn 3 xhur 
wara li jiġi sottomess ir-rapport lill-
Kummissjoni, għandu jiġi kkonsultat l-
EUEB dwar il-proposta tal-kriterji. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi
spjegazzjonijiet u dokumenti fuq ir-
raġunijiet li wasslu għal xi tibdil fil-
kriterji sottomessi fir-rapport finali

1. Wara li tikkonsulta lill-EUEB, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
sabiex tistabbilixxi kriterji speċifiċi tal-
Ekotikketta għal kull grupp ta’ prodotti

Mhux aktar tard minn 3 xhur wara li 
tikkonsulta lill-EUEB, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti proposta għall-
kriterji tal-Ekotikketta lill-kumitat 
regolatorju stabbilit skont l-Artikolu 16(2) 
u wara għandha tadotta miżuri sabiex 
tistabbilixxi kriterji tal-Ekotikketta għal xi
grupp ta’ prodotti  speċifiku. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
kummenti tal-EUEB u għandha tagħmel 
enfasi ċara, tiddokumenta u tagħti 
spjegazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li 
wasslu għal xi tibdil fil-proposta wara l-
konsultazzjoni mal-EUEB.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda proposta mill-EEB. 

Il-proċedura ta’ adozzjoni għandha tiġi stabbilita b’mod ċar fir-Regolament u għandha 
tintroduċi skadenzi u l-obbligu biex tagħmel enfasi, tiddokumenta u tagħti spjegazzjoni dwar 
xi emendi wara li ssir konsultazzjoni mal-bord tal-Ekotikketta. Dan għandu jevita li l-
proċedura ta’ adozzjoni titwaqqaf.

Emenda 75
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tikkonsulta lill-EUEB, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
sabiex tistabbilixxi kriterji speċifiċi tal-
Ekotikketta għal kull grupp ta’ prodotti.

1. Wara li tikkonsulta lill-EUEB, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
sabiex tistabbilixxi kriterji speċifiċi tal-
Ekotikketta għal kull grupp ta’ prodotti, li 
jkunu soġġetti għal dak li ġie stabbilit fl-
Artikolu 6.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-kriterji ma jistgħux jiġu stabbiliti jekk ma jirrispettawx totalment l-
approċċ taċ-ċiklu ta’ ħajja kif stabbilit fl-emenda tal-Artikolu 6.
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Emenda 76
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-miżuri li jissemmew fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha:

Fil-miżuri li jissemmew fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha:

a) tistabbilixxi rekwiżiti għall-valutazzjoni 
tal-konformità ta’ prodotti speċifiċi mal-
kriterji tal-Ekotikketta;

a) tistabbilixxi rekwiżiti għall-valutazzjoni 
tal-konformità ta’ prodotti speċifiċi mal-
kriterji tal-Ekotikketta;

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

b) fejn ikun xieraq, tindika 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 ikun iktar minn sentejn;
d) tispeċifika kemm il-validità tal-perjodu 
tista’ tinbidel matul il-perjodu ta’ validità 
li hemm referenza għalih fil-punt (c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ta’ importanza assoluta li jiġi previst mekkaniżmu li jikkunsidra t-titjib kontinwu tal-
prodotti, matul perjodu ta’ validità tal-kriterji tal-Ekotikketta wkoll. Attwalment, il-kriterji 
tal-prodotti qed jiġu stabbiliti għal perjodi twal (per eżempju għal 3 snin) u huma inflessibli; 
huwa diffiċli ferm li jsiru anke bidliet żgħar fil-kitba biex jiġu inklużi elementi ġodda u aktar 
sostenibbli u biex dawn jiġu adattati għall-progress tekniku mingħajr ma jkun hemm il-ħtieġa 
li jerġa’ jiġi rivedut il-proċess sħiħ biex terġa’ ssir applikazzjoni għall-Ekotikketta.

Emenda 77
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Meta jiġu stabbiliti l-kriterji tal-
Ekotikketta għandha ssir attenzjoni biex
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ma jiġux introdotti miżuri li l-
implimentazzjoni tagħhom tista’ timponi 
piżijiet amministrattivi u ekonomiċi 
sproporzjonati lill-SMEs.

Or. en

Emenda 78
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 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 
skont 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 għandhom 
jirreġistraw ma’ wieħed mill-korpi 
kompetenti li jissemmew fl-Artikolu 4 
skont ir-regoli li ġejjin f’kull Stat Membru 
fejn il-prodott kien jew qed jitpoġġa 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.
L-Ekotikketta għandha jkollha waħda mill-
forom murija fl-Anness II.

L-Ekotikketta għandha jkollha waħda mill-
forom murija fl-Anness II.

L-Ekotikketta tista’ tintuża biss 
b’konnessjoni mal-prodotti koperti minn 
reġistrazzjoni u li jkunu konformi mal-

L-Ekotikketta tista’ tintuża biss 
b’konnessjoni mal-prodotti koperti minn 
reġistrazzjoni u li jkunu konformi mal-
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kriterji tal-Ekotikketta applikabbli għall-
prodotti kkonċernati. 

kriterji tal-Ekotikketta applikabbli għall-
prodotti kkonċernati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taħseb li tissimplifika r-reġistrazzjoni billi tindika li r-reġistrazzjoni għandha 
(irrispettivament mill-post fejn oriġina l-prodott) ssir f’korp kompetenti fl-Istat Membru fejn 
il-prodott kien jew qed jitpoġġa fis-suq. 

Emenda 79
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġistrazzjoni għall-użu tal-Ekotikketta Iċ-ċertifikazzjoni u r-reġistrazzjoni għall-
użu tal-Ekotikketta

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni biss tal-prodott mhijiex biżżejjed fil-każ tal-Ekotikketta. Huwa meħtieġ li jsir 
iċċekkjar minn korp indipendenti biex l-Ekotikketta jkollha l-importanza meħtieġa (jiġifieri 
jiġi introdott test ta’ konformità).

Emenda 80
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
għandhom jinkludu d-dokumentazzjoni 
kollha rilevanti, kif speċifikat fil-miżura 

L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
għandhom jinkludu d-dokumentazzjoni 
kollha rilevanti, kif speċifikat fil-miżura 
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rilevanti tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
kriterji għall-Ekotikketta għall-grupp ta’ 
prodotti kkonċernat.

rilevanti tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
kriterji għall-Ekotikketta għall-grupp ta’ 
prodotti kkonċernat. L-operatur 
ekonomiku għandu jipprovdi evidenza li l-
kriterji tal-Ekotikketta ġew ċertifikati 
konformi minn korp indipendenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni biss tal-prodott mhijiex biżżejjed fil-każ tal-Ekotikketta. Huwa meħtieġ li jsir 
iċċekkjar minn korp indipendenti biex l-Ekotikketta jkollha l-importanza meħtieġa (jiġifieri 
jiġi introdott test ta’ konformità).

Emenda 81
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9, paragrafu 3, għandu jiġi mħassar kollu kemm hu. L-ammont li għandu jitħallas 
kull sena għandu jinżamm peress li din hija l-bażi ta’ finanzjament tal-iskema tal-Ekotikketta.
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Emenda 82
Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. kull applikazzjoni biex tingħata l-
Ekotikketta għandha tkun soġġetta għall-
ħlas ta’ flus minħabba l-ispejjeż tal-
ipproċessar tal-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas tar-reġistrazzjoni ta’ €200 mhuwiex ser ikopri l-ispejjeż amministrattivi għall-
proċedura. B’effett ta’ dan, l-Istati Membri ser ikollhom jissussidjaw din il-proċedura, u dan 
huwa ostakolu għas-suċċess tal-fjura li tirrappreżenta l-UE u l-proliferazzjoni tagħha fis-suq 
intern koll.

Emenda 83
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) il-korp kompetenti li tkun saritlu 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jista’ 
jitlob ħlas sa €200 biex tiġi pproċessata r-
reġistrazzjoni. L-ammont tal-ħlas għandu 
jiġi stabbilit proporzjonalment mal-kobor 
tal-kumpanija tal-manifattura. Jekk 
jintalab ħlas, l-użu tal-Ekotikketta għandu 
jkun b’kundizzjoni li l-ħlas ikun ingħata fi 
żmien xieraq.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Il-vantaġġi inklużi fl-użu tal-Ekotikketta għandhom jinħassu biss jekk il-konformità mal-
kriterji tal-Ekotikketta ma jinponux piż li jkun wisq kbir fuq il-produtturi u l-manifatturi, u 
b’mod speċjali l-SMEs.

Emenda 84
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fi żmien xahrejn mill-wasla ta’ 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-korp 
kompetenti kkonċernat għandu jivverifika 
jekk il-prodott ikunx konformi mal-
kriterji tal-Ekotikketta ta’dak il-grupp tal-
prodott in kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fit-test tal-emenda 20 mir-rapporteur skont it-terminoloġija użata fl-emendi 1 u 5. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw jekk il-prodotti jkunux konformi mal-
istandards rilevanti qabel ma ssir ir-reġistrazzjoni.

Emenda 85
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) il-korp kompetenti li jkun irreġistra 
prodott għandu jinnotifika kull 
reġistrazzjoni lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi reġistru 
komuni u taġġornah regolarment. Dak ir-
reġistru għandu jkun pubblikament 
disponibbli, b’mod partikolari permezz tal-
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internet u mill-awtoritajiet li jinsabu fl-
Istati Membri.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiċċekkjaw malajr u faċilment il-lista tal-prodotti li 
jkollhom l-Ekotikketta.

Emenda 86
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm l-esklużjoni tal-prodotti tal-ikel minn dan ir-Regolament minħabba 
differenzi kbar fin-natura ta’ dawn il-prodotti u l-fatt li l-konusmaturi jistgħu jitgerfxu jekk 
dawn jiġu inklużi.
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Emenda 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-EUEB, għandhom 
jippromwovu l-użu tal-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 tal-
iskema.

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
kumpaniji li qed jipparteċipaw fl-iskema, 
f’koperazzjoni mal-EUEB, għandhom 
jallokaw riżorsi sinifikanti biex
jippromwovu l-użu tal-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 tal-
iskema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li kull min huwa involut jipparteċipa fil-promozzjoni tal-ekotikketta tal-UE.

Emenda 88
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-EUEB, għandhom 
jippromwovu l-użu tal-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 tal-

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

Or. hu

Emenda 89
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miri biex prodotti bħal dawn ikunu 
jistgħu jinxtraw f’postijiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġir u l-kampanji ta’ informazzjoni li jżidu l-għarfien waħedhom mhumiex biżżejjed biex 
jippromwovu l-Ekotikketta. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miri biex prodotti bħal 
dawn ikunu jistgħu jinxtraw f’postijiet pubbliċi.

Emenda 90
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni għandha ssir permezz tal-
websajt tal-Ekotikketta li hija disponibbli 
fit-23 lingwa uffiċjali, permezz ta’ 
kampanja ta’ informazzjoni tal-UE
organizzata mill-Kummissjoni, u permezz 
ta’ materjal ta’ informazzjoni li jiġi 
mqassam fl-Istati Membri.

Or. hu
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Emenda 91
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ skambju ta’ esperjenza u koperazzjoni li jsir b’mod regolari u li jkun 
istituzzjonalizzat bejn l-awtoritajiet responsabbli jekk għandha tiżdied l-effikaċja tal-użu tal-
Ekotikketta u għandu jsir tibdil matul il-proċeduri ta’ reviżjoni skont l-esperjenza prattika.

Emenda 92
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport preliminari għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

Ir-rapport preliminari għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

- Analiżi tal-possibiltà li sustanzi li jistgħu 
jkunu inkwetanti jiġu sostitwiti bħal:
(a) sustanzi li skont il-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni huma karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
fil-kategorija 1 jew 2 skont id-Direttiva 
67/548/KEE
(b) sustanzi li jkunu persisteni ħafna u 
bijoakkumulattivi ħafna, li jkunu 
persistenti bijoakkumulattivi u tossiċi u 
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sostanzi li jistgħu joħolqu problemi 
endokrinali.

- Indikazzjoni kwantitativa tal-benefiċċji 
ambjentali potenzjali relatati mal-grupp ta’ 
prodotti, inkluża l-konsiderazzjoni ta’ 
benefiċċji minn gruppi ta’ prodotti 
b’ekotikketti Ewropej u nazzjonali simili;

- Indikazzjoni kwantitativa tal-benefiċċji 
ambjentali potenzjali relatati mal-grupp ta’ 
prodotti, inkluża l-konsiderazzjoni ta’ 
benefiċċji minn gruppi ta’ prodotti 
b’ekotikketti Ewropej u nazzjonali simili;

- Ir-raġunament għall-għażla u l-ambitu tal-
grupp ta’ prodotti;

- Ir-raġunament għall-għażla u l-ambitu tal-
grupp ta’ prodotti;

- Il-konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe 
kwistjoni kummerċjali possibbli;

- Il-konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe 
kwistjoni kummerċjali possibbli;

- L-analiżi ta’ kriterji ta’ tikketti ambjentali 
oħrajn;

- L-analiżi ta’ kriterji ta’ tikketti ambjentali 
oħrajn;

- Il-liġijiet kurrenti u l-inizjattivi 
leġiżlattivi kurrenti relatati mas-settur tal-
grupp ta’ prodotti;

- Il-liġijiet kurrenti u l-inizjattivi 
leġiżlattivi kurrenti relatati mas-settur tal-
grupp ta’ prodotti;

- Id-dejta tas-suq intra-Komunitarju għas-
settur, inklużi l-volumi u l-fatturat;

- Id-dejta tas-suq intra-Komunitarju għas-
settur, inklużi l-volumi u l-fatturat;

- Il-potenzjal kurrenti u futur għall-
penetrazzjoni tas-swieq tal-prodotti 
Ekotikkettjati;

- Il-potenzjal kurrenti u futur għall-
penetrazzjoni tas-swieq tal-prodotti 
Ekotikkettjati;

- Il-firxa u r-rilevanza globali tal-impatti
ambjentali assoċjati mal-grupp ta’ prodotti, 
fuq il-bażi ta’ studji ta’ valutazzjoni taċ-
ċiklu ta’ ħajja ġodda jew eżistenti. Tista’ 
tintuża anki evidenza xjentifika oħra. Il-
kwistjonijiet kritiċi u kontroversjali 
għandhom jiġu rrapportati fid-dettall u 
evalwati.

- Il-firxa u r-rilevanza globali tal-impatti 
ambjentali assoċjati mal-grupp ta’ prodotti, 
fuq il-bażi ta’ studji ta’ valutazzjoni taċ-
ċiklu ta’ ħajja ġodda jew eżistenti. Tista’ 
tintuża anki evidenza xjentifika oħra. Il-
kwistjonijiet kritiċi u kontroversjali 
għandhom jiġu rrapportati fid-dettall u 
evalwati.

- Ir-referenzi tad-dejta u tal-informazzjoni 
miġbura u li ntużaw sabiex jinħareġ ir-
rapport.

- Ir-referenzi tad-dejta u tal-informazzjoni 
miġbura u li ntużaw sabiex jinħareġ ir-
rapport.

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal finijiet ta’ 
kummenti u ta’ referenza matul l-iżvilupp 
tal-kriterji.

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal finijiet ta’ 
kummenti u ta’ referenza matul l-iżvilupp 
tal-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tibqa’ tikketta eċċellenti favur l-ambjent, l-Ekotikketta għandha tinkoraġġixxi b’mod ċar 
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l-użu ta’ prodotti u proċessi ta’ produzzjoni li ma jkollhomx tossiċi u toħloq inizjattiva biex 
sustanzi perikolużi jiġu sostitwiti.

Emenda 93
Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Annex I – part A – point 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport preliminari għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

Ir-rapport preliminari għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

- Indikazzjoni kwantitativa tal-benefiċċji 
ambjentali potenzjali relatati mal-grupp ta’ 
prodotti, inkluża l-konsiderazzjoni ta’ 
benefiċċji minn gruppi ta’ prodotti 
b’ekotikketti Ewropej u nazzjonali simili;

- Indikazzjoni kwantitativa tal-benefiċċji 
ambjentali potenzjali relatati mal-grupp ta’ 
prodotti, inkluża l-konsiderazzjoni ta’ 
benefiċċji minn gruppi ta’ prodotti 
b’ekotikketti Ewropej u nazzjonali simili;

- Analiżi tal-possibiltà li sustanzi li jistgħu 
jkunu inkwetanti jiġu sostitwiti bħal: 
(a) sustanzi li skont il-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni huma karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
fil-kategorija 1 jew 2 skont id-Direttiva 
67/548/KEE 
(b) sustanzi li jkunu persisteni ħafna u 
bijoakkumulattivi ħafna, li jkunu 
persistenti bijoakkumulattivi u tossiċi u 
sostanzi li jistgħu joħolqu problemi 
endokrinali.

- Ir-raġunament għall-għażla u l-ambitu tal-
grupp ta’ prodotti;

- Ir-raġunament għall-għażla u l-ambitu tal-
grupp ta’ prodotti;

- Il-konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe 
kwistjoni kummerċjali possibbli;

- Il-konsiderazzjoni ta’ kwalunkwe 
kwistjoni kummerċjali possibbli;

- L-analiżi ta’ kriterji ta’ tikketti ambjentali 
oħrajn;

- L-analiżi ta’ kriterji ta’ tikketti ambjentali 
oħrajn;

- Il-liġijiet kurrenti u l-inizjattivi 
leġiżlattivi kurrenti relatati mas-settur tal-
grupp ta’ prodotti;

- Il-liġijiet kurrenti u l-inizjattivi 
leġiżlattivi kurrenti relatati mas-settur tal-
grupp ta’ prodotti;

- Id-dejta tas-suq intra-Komunitarju għas-
settur, inklużi l-volumi u l-fatturat;

- Id-dejta tas-suq intra-Komunitarju għas-
settur, inklużi l-volumi u l-fatturat;

- Il-potenzjal kurrenti u futur għall- - Il-potenzjal kurrenti u futur għall-
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penetrazzjoni tas-swieq tal-prodotti 
Ekotikkettjati;

penetrazzjoni tas-swieq tal-prodotti 
Ekotikkettjati;

- Il-firxa u r-rilevanza globali tal-impatti 
ambjentali assoċjati mal-grupp ta’ prodotti, 
fuq il-bażi ta’ studji ta’ valutazzjoni taċ-
ċiklu ta’ ħajja ġodda jew eżistenti. Tista’ 
tintuża anki evidenza xjentifika oħra. Il-
kwistjonijiet kritiċi u kontroversjali 
għandhom jiġu rrapportati fid-dettall u 
evalwati.

- Il-firxa u r-rilevanza globali tal-impatti 
ambjentali assoċjati mal-grupp ta’ prodotti, 
fuq il-bażi ta’ studji ta’ valutazzjoni taċ-
ċiklu ta’ ħajja ġodda jew eżistenti. Tista’ 
tintuża anki evidenza xjentifika oħra. Il-
kwistjonijiet kritiċi u kontroversjali 
għandhom jiġu rrapportati fid-dettall u 
evalwati.

- Ir-referenzi tad-dejta u tal-informazzjoni 
miġbura u li ntużaw sabiex jinħareġ ir-
rapport.

- Ir-referenzi tad-dejta u tal-informazzjoni 
miġbura u li ntużaw sabiex jinħareġ ir-
rapport.

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal finijiet ta’ 
kummenti u ta’ referenza matul l-iżvilupp 
tal-kriterji.

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal finijiet ta’ 
kummenti u ta’ referenza matul l-iżvilupp 
tal-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tibqa’ tikketta eċċellenti favur l-ambjent, l-Ekotikketta għandha tinkoraġġixxi b’mod ċar 
l-użu ta’ prodotti u proċessi ta’ produzzjoni li ma jkollhomx tossiċi. Fir-rapport preliminari 
għat-tfassil tal-kriterji tal-Ekotikketta għandha tiġi inkluża analiżi tal-possibiltajiet ta’ 
sostituzzjoni.

Emenda 94
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 1 – inċiż  9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Analiżi ta’ kemm huma disponibbli l-
prodotti inklużi fi grupp ta’ prodott li ma 
jkollhomx sustanzi jew preparazzjonijiet 
klassifikati bħala tossiċi ħafna, tossiċi, 
perikolużi għall-ambjent, karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
(CMR), skont id-Direttiva 67/548/KEE 
jew id-Direttiva 1999/45/KE, u lanqas 
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għal sustanzi li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 57 tar-Regolament 
1907/2006/KE (REACH).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-kriterji speċifiċi previsti biex tingħata deroga mill-kriterji ta’ esklużjoni għal ċerti 
sustanzi perikolużi, huwa meħtieġ li ssir verifika tad-disponibiltà tal-prodotti li ma jkollhomx 
sustanzi bħal dawn u li jkunu inklużi fl-istess grupp.

Emenda 95
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal finijiet ta’ 
kummenti u ta’ referenza matul l-iżvilupp 
tal-kriterji.

Ir-rapport preliminari għandu jkun 
disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta, li għandu jkun 
disponibbli fit-23 lingwa uffiċjali, għal 
finijiet ta’ kummenti u ta’ referenza matul 
l-iżvilupp tal-kriterji.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Kull kumpanija f’xi Stati Membru għandu jkollha l-possibiltà ta’ aċċess għal informazzjoni 
dwar il-lowgo fil-websajt uffiċjali.

Emenda 96
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment - għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
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ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq;

ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi għall-ewwel 
kwart (25%) tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa 10 % tal-prodotti disponibbli fis-suq li l-aktar li jirrispettaw l-ambjent jistgħu jirriskjaw li 
l-iskema tal-ekotikketta tiġi adottata biss għall-prodotti li l-aktar jirrispettaw l-ambjent. L-
għan veru tal-iskema tal-ekotikketta għandu jkun it-trasformazzjoni ta’ parti akbar tas-suq. 
Għal dan il-għan Cefic jipproponi li jiġi stabbilit limitu li għandu jikkorrispondi għall-ewwel 
kwart (25%) tal-prodotti bl-aqwa rendiment.

Emenda 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
AnnesI – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq;

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi għal 20% tal-
prodotti bl-aqwa rendiment li jkunu 
disponibbli fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa 10 % tal-prodotti disponibbli fis-suq li l-aktar li jirrispettaw l-ambjent jistgħu jirriskjaw li 
l-iskema tal-ekotikketta tiġi adottata biss għall-prodotti li l-aktar jirrispettaw l-ambjent. L-
għan veru tal-iskema tal-ekotikketta għandu jkun it-trasformazzjoni ta’ parti akbar tas-suq. 
Għal dan il-għan qed issir proposta li jiġi stabbilit limitu ta’ 20% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment.



PE418.406v01-00 50/55 AM\764584MT.doc

MT

Emenda 98
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm 
ikun possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-
aqwa rendiment li jkunu disponibbli fis-
suq;

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq intern fil-mument meta jiġu adottati.

- dan għandu jikkorrispondi għal ċertu 
persentaġġ tal-prodotti bl-aqwa rendiment 
li jkunu disponibbli fis-suq li jvarja minn 
10 sa 20%. Il-persentaġġ eżatt għandu jiġi 
definit każ każ, skont il-kategorija tal-
prodott, bil-għan li dawk il-prodotti li 
jagħmlu l-inqas ħsara lill-ambjent jiġu
ppremjati u promossi fis-suq u jiġi żgurat 
li l-konsumaturi tingħatalhom biżżejjed 
għażla tal-prodotti Ekotikkettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jiġu ppremjati biss l-aħjar 10 % tal-prodotti bl-aqwa rendiment li jkunu disponibbli 
fis-suq f’xi grupp ta’ prodott mhux dejjem addattat għall-gruppi kollha ta’ prodotti. 
Għalhekk, għandu jiġi stabbilit livell eżatt li jvarja minn 10 sa 20 % meta jiġu stabbiliti l-
kriterji għal kull grupp ta’ prodott. Il-kriterji għandhom jiġu stabbiliti għall-impatti 
ambjentali kollha tal-prodott. 

Emenda 99
Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment - għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
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ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm 
ikun possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-
aqwa rendiment li jkunu disponibbli fis-
suq.

ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott u jikkorrispondi għall-prodotti bl-
aqwa rendiment f’kull kategorija ta’ 
prodott li jkunu disponibbli fis-suq intern,
fil-mument meta dan jiġi adottat. Il-
persentaġġ eżatt għandu jiġi definit każ 
każ, skont il-kategorija tal-prodott, bil-
għan li dawk il-prodotti li jagħmlu l-inqas 
ħsara lill-ambjent jiġu ppremjati u 
promossi fis-suq u jiġi żgurat li l-
konsumaturi tingħatalhom biżżejjed 
għażla tal-prodotti Ekotikkettati u li l-
prodotti Ekotikkettati jokkupaw parti 
deċiżiva mis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Emenda 100
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq;

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq
intern fil-mument meta dawn jiġu 
adottati;



PE418.406v01-00 52/55 AM\764584MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-għażla tal-kriterji tal-Ekotikketta għandha tiġi stabbilita fil-mument 
tal-adozzjoni jew tar-reviżjoni tal-kriterji u mhux matul il-perjodu kollu tal-validità tal-
kriterji tal-Ekotikketta. L-Ekotikketta hija għodda li tiddependi mis-suq u għalhekk timmira li 
l-prodotti Ekotikkettati jitpoġġew fis-suq, biex il-kumpaniji ta’ kull Stat Membru ma 
joqogħdux japplikaw għat-tikketta.

Emenda 101
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Annes I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq;

- għandu jkun ibbażat fuq ir-rendiment 
ambjentali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott tal-prodotti bl-aqwa rendiment fis-
suq u għandu jikkorrispondi, sakemm ikun 
possibbli, għal 10% tal-prodotti bl-aqwa 
rendiment li jkunu disponibbli fis-suq fil-
mument meta dawn jiġu adottati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 6 li saret mill-istess persuna. Għandu jiġi ċċarat li l-għażla
tal-kriterji tal-Ekotikketta għandha tiġi stabbilita fil-mument tal-adozzjoni jew tar-reviżjoni 
tal-kriterji u mhux matul il-perjodu kollu tal-validità tal-kriterji tal-Ekotikketta.

Emenda 102
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Anness I – parti A – punt 2 – subparagrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkun ibbażat fuq l-aktar impatti - għandu jkun ibbażat fuq l-impatti 
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ambjentali sinifikanti tal-prodott, sakemm 
ikun raġonevolment possibbli, ikun espress 
permezz ta’ indikaturi tekniċi ewlenin tar-
rendiment ambjentali tal-prodott, u jkun 
adattat għal valutazzjoni skont ir-regoli ta’ 
dan ir-Regolament; 

ambjentali tal-prodott, sakemm ikun 
raġonevolment possibbli, ikun espress 
permezz ta’ indikaturi tekniċi ewlenin tar-
rendiment ambjentali tal-prodott, u jkun 
adattat għal valutazzjoni skont ir-regoli ta’ 
dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-fatt li jiġu ppremjati biss l-aħjar 10 % tal-prodotti bl-aqwa rendiment li jkunu disponibbli 
fis-suq f’xi grupp ta’ prodott mhux dejjem addattat għall-gruppi ta’ prodotti kollha. 
Għalhekk, għandu jiġi stabbilit livell eżatt li jvarja minn 10 sa 20 % meta jiġu stabbiliti l-
kriterji għal kull grupp ta’ prodott.

Emenda 103
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness I – parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. IL-PROĊEDURA MQASSRA FEJN 
IL-KRITERJI ĠEW ŻVILUPPATI 
MINN SKEMI OĦRAJN TAL-
EKOTIKKETTA

imħassar

Għandu jitressaq rapport wieħed quddiem 
il-Kummissjoni. Dan ir-rapport għandu 
jinkludi taqsima li turi li ġew sodisfatti r-
rekwiżiti tekniċi u konsultattivi stabbiliti 
fl-Anness IA, flimkien ma’ proposta ta’ 
abbozz tal-kriterji, manwal għall-utenti 
potenzjali tal-Ekotikketta u għall-korpi 
kompetenti, flimkien ma’ manwal għall-
awtoritajiet li jagħtu l-kuntratti pubbliċi.
Jekk il-Kummissjoni tkun sodisfatta li r-
rapport u l-kriterji jissodisfaw ir-rewkiżiti 
stabbiliti fl-Anness IA, ir-rapport u l-
abbozz tal-proposta bil-kriterji għandhom 
ikunu disponibbli għal konsultazzjoni 
pubblika fuq is-sit web tal-Kummissjoni 
ddedikat għall-Ekotikketta għal perjodu 
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ta’ xahrejn għal kummenti.
Għandhom jingħataw reazzjonijiet għall-
kummenti kollha riċevuti matul il-perjodu 
ta’ konsultazzjoni pubblika, fejn jiġi 
indikat jekk kull kumment ġiex aċċettat 
jew miċħud u r-raġuni għal dan. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta l-kriterji bla 
ħsara għal kwalunkwe bidla li ssir matul 
il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika, u 
jekk l-ebda Stat Membru ma jitlob laqgħa 
miftuħa tal-grupp ta’ ħidma.
Fuq talba minn kwalunkwe Stat Membru, 
għandha tinżamm laqgħa miftuħa tal-
grupp ta’ ħidma dwar l-abbozz tal-kriterji, 
fejn għandhom jipparteċipaw il-partijiet 
interessati kollha, bħall-korpi kompetenti, 
l-industrija (inklużi l-SMEs), it-
trejdjunjins, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
importaturi, l-organizzazzjonijiet 
ambjentali u tal-konsumaturi. Il-
Kummissjoni wkoll għandha tipparteċipa 
f’dawk il-laqgħat. 
Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-kriterji bla 
ħsara għal kwalunkwe bidla li ssir matul 
il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika jew 
matul il-laqgħa tal-grupp ta’ ħidma. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-iskema tal-fjura li tirrappreżenta l-UE l-kriterji huma stabbiliti skont kunsens Ewropew, 
il-parteċipazzjoni tal-partijiet involuti f’fora nazzjonali ta’ konsulenza dwar l-ekotikketta u li 
jistabbilixxu l-kriterji (per eżempju l-Blue Angel jew in-Nordic Swan) hija limitata għall-
partijiet interessati fuq livell nazzjonali. Proċedura iqsar fejn il-kriterji jiġu żviluppati fuq 
livell nazzjonali tista’ sservi ta’ limitu għall-moviment liberu tal-oġġetti u ċerti kriterji li 
jistgħu jkunu riżultat ta’ dan jistgħu jiġu kkunsidrati bħala elementi protettivi.
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Emenda 104
Maria Berger

Proposta għal regolament
Anness II– paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ammont ta’ flus li jitħallas kull sena
L-Istati Membri jistgħu jitolbu li kull 
applikant li ngħata Ekotikketta jħallas 
ammont ta’ flus kull sena lill-korp 
kompetenti li tah it-tikketta biex ikun 
jista’ jagħmel użu mit-tikketta.
Iż-żmien kopert minn dan l-ammont ta’ 
flus għandu jibda dakinhar li tingħata l-
Ekotikketta lill-applikant.
L-ammont ta’ flus li jitħallas kull sena 
jista’ jiġi kkalkulat biex jiġi żgurat li l-
ispejjeż biex iżżomm il-programm tat-
tikketta jkunu kollha koperti, u li jkunu 
ġew kemm il-flus li tħallsu biex saret l-
applikazzjoni u dawk biex saret il-verifika.

Or. en
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