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Emenda 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Proposta għal direttiva
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew iwarrab il-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif inhuma l-affarijiet issa, hemm ‘miżuri ta’ implimentazzjoni’ għall-gruppi ta’ prodotti 
koperti mil-leġiżlazzjoni attwali li għad iridu jiġu adottati. Ir-reviżjoni tad-Direttiva twassal 
għal aktar burokrazija u spejjeż ogħla ta’ produzzjoni u żvilupp mingħajr ma ssir ebda 
kontribuzzjoni għall-ħarsien tal-klima. It-tnaqqis fl-emissjonijiet totali jrid jinkiseb permezz 
tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet.

Emenda 10
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti li jużaw l-enerġija 
jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-
kummerċ li jwasslu għad-distorsjoni tal-
kompetizzjoni fi ħdan il-Komunità u 
għaldaqstant ikollhom impatt dirett fuq it-
twaqqif u l-funzjoni tas-suq intern. L-
armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali 
huwa l-uniku mezz għall-prevenzjoni ta' 
dawn l-ostakoli għall-kummerċ u l-
kompetizzjoni inġusta. L-estensjoni ta’ l-
ambitu għall-prodotti kollha relatati ma’ l-
enerġija tiżgura li r-rekwiżiti għall-

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti li jużaw l-enerġija 
jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-
kummerċ li jwasslu għad-distorsjoni tal-
kompetizzjoni fi ħdan il-Komunità u 
għaldaqstant ikollhom impatt dirett fuq it-
twaqqif u l-funzjoni tas-suq intern. L-
armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali 
huwa l-uniku mezz għall-prevenzjoni ta' 
dawn l-ostakoli għall-kummerċ u l-
kompetizzjoni inġusta. L-estensjoni tal-
ambitu għall-prodotti kollha relatati mal-
enerġija tiżgura li r-rekwiżiti għall-
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ekodisinn għall-prodotti kollha relatati ma’ 
enerġija sinifikanti jistgħu jiġu armonizzati 
fil-livell Komunitarju.

ekodisinn għall-prodotti kollha relatati ma’ 
enerġija sinifikanti jistgħu jiġu armonizzati 
fil-livell Komunitarju. L-estensjoni tal-
ambitu għal prodotti relatati ma’ enerġija 
ma għandhiex tirriżulta f’restrizzjonijiet 
kummerċjali eċċessivi għall-SMEs, biex 
b’hekk tiġi ostakolata l-kompetittività 
tagħhom.

Or. de

Emenda 11
Alessandro Foglietta

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti relatati mal-enerġija
jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-
kummerċ li jwasslu għad-distorsjoni tal-
kompetizzjoni fi ħdan il-Komunità u 
għaldaqstant ikollhom impatt dirett fuq it-
twaqqif u l-funzjoni tas-suq intern. L-
armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali 
huwa l-uniku mezz għall-prevenzjoni ta' 
dawn l-ostakoli għall-kummerċ u l-
kompetizzjoni inġusta. L-estensjoni ta’ l-
ambitu għall-prodotti kollha relatati ma’ l-
enerġija tiżgura li r-rekwiżiti għall-
ekodisinn għall-prodotti sinifikanti kollha 
relatati ma’ enerġija jistgħu jiġu 
armonizzati fil-livell Komunitarju.

(2) Id-differenzi li jeżistu bejn il-liġijiet 
jew il-miżuri amministrattivi adottati mill-
Istati Membri għal dak li jirrigwarda l-
ekodisinn tal-prodotti jistgħu joħolqu 
diffikultajiet għall-kummerċ li jwasslu 
għad-distorsjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan 
il-Komunità u għaldaqstant ikollhom 
impatt dirett fuq it-twaqqif u l-funzjoni tas-
suq intern. L-armonizzazzjoni tal-liġijiet 
nazzjonali huwa l-uniku mezz għall-
prevenzjoni ta' dawn l-ostakoli għall-
kummerċ u l-kompetizzjoni inġusta. L-
estensjoni tal-ambitu għall-prodotti kollha 
relatati mal-enerġija tiżgura li r-rekwiżiti 
għall-ekodisinn għall-prodotti sinifikanti
kollha relatati ma’ enerġija jistgħu jiġu 
armonizzati fil-livell Komunitarju. L-
estensjoni għal prodotti relatati mal-
enerġija għandha tiġi applikata sakemm 
din ma timponix piż ekonomiku 
sproporzjonat li jista’ jpoġġi fil-periklu l-
kompetittività tal-SMEs fi ħdan is-suq 
intern.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Irid isir minn kollox sabiex jiġu evitati l-konfużjoni u l-leġiżlazzjonijiet li jkopru l-istess 
ambitu. F’oqsma bħal dak tal-kostruzzjoni per eżempju, hemm leġiżlazzjoni speċifika ħafna li 
tirregola r-reklamar ta’ prodotti għall-kostruzzjoni (Direttiva għall-Prodotti tal-Kostruzzjoni 
(CPD), li dalwaqt se tiġi riveduta bħala r-Regolament għall-Prodotti tal-Kostruzzjoni –
CPR). Il-miżuri għall-implimentazzjoni taħt is-CPD eżistenti diġà qed jimponu sistema ġdida 
għar-reklamar u l-ittikkettjar tal-prodotti, inkluż dikjarazzjoni dwar l-użu tal-enerġija fuq it-
tikketta CE, bħalma hi t-trażmissjoni termali. 

Emenda 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-prodotti għall-bini m’għandhomx 
jiġu inklużi fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.
L-effett ġenerali fuq l-ambjent tal-prodotti 
tal-kostruzzjoni, kif ukoll b’mod 
partikolari l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
tagħhom, ma jistgħux jiġu mgħarbula jew 
imkejla fuq livell ta’ prodott iżda fuq livell 
ta’ bini biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable. 



PE418.286v02-00 6/54 AM\766500MT.doc

MT

Emenda 13
Alessandro Foglietta

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
biss sakemm m’hemmx dispożizzjonijiet 
speċifiċi b’għan, natura jew effett simili 
f’leġiżlazzjonijiet ta’ armonizzazzjoni 
Komunitarja oħrajn. Il-konfużjoni fis-suq 
u l-ispejjeż eċċessivi minħabba 
leġiżlazzjonijiet li jkopru l-istess ambitu 
għandhom jiġu evitati b’attenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid isir minn kollox sabiex jiġu evitati l-konfużjoni u l-leġiżlazzjonijiet li jkopru l-istess 
ambitu.

Emenda 14
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prodotti relatati mal-enerġija 
jammontaw għal proporzjon kbir mill-
konsum tar-riżorsi naturali u tal-enerġija 
fil-Komunità. Għandhom ukoll għadd ta’
impatti importanti oħra fuq l-ambjent.
Għall-parti l-kbira tal-kategoriji tal-prodotti 
li jinsabu fis-suq tal-Komunità, jistgħu jiġu 
osservati gradi differenti ħafna ta' impatt 
ambjentali, għalkemm dawn iwettqu 
funzjonijiet simili. Fl-interess tal-iżvilupp 
sostenibbli, għandu jitħeġġeġ it-titjib 
kontinwu f'dawk il-prodotti li għandhom 
impatt fuq l-ambjent, notevolment billi jiġu 
identifikati l-għejun prinċipali tal-impatti 

(3) Għall-parti l-kbira tal-kategoriji tal-
prodotti li jinsabu fis-suq tal-Komunità, 
jistgħu jiġu osservati gradi differenti ħafna 
ta’ impatt ambjentali, għalkemm dawn 
iwettqu funzjonijiet simili. Fl-interess tal-
iżvilupp sostenibbli, għandu jitħeġġeġ it-
titjib kontinwu f'dawk il-prodotti li 
għandhom impatt fuq l-ambjent, l-aktar
billi jiġu identifikati l-għejun prinċipali tal-
impatti negattivi fuq l-ambjent u jiġi evitat 
it-trasferiment tat-tniġġis, fejn dan it-titjib 
ma jkunx jinvolvi spejjeż eċċessivi.
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negattivi fuq l-ambjent u jiġi evitat it-
trasferiment tat-tniġġis, fejn dan it-titjib ma 
jkunx jinvolvi spejjeż eċċessivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jitwessa’ l-ambitu tad-direttiva biex ikopri l-prodotti kollha – li jimmira kemm għall-
effiċjenza fl-enerġija kif ukoll fir-riżorsi – b’mod naturali jridu jitħassru l-ewwel żewġ 
sentenzi. 

Emenda 15
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prodotti relatati ma’ l-enerġija 
jammontaw għal proporzjon kbir mill-
konsum tar-riżorsi naturali u ta' l-enerġija 
fil-Komunità. Għandhom ukoll numru ta'
impatti importanti fuq l-ambjent. Għall-
parti l-kbira tal-kategoriji tal-prodotti li 
jinsabu fis-suq tal-Komunità, jistgħu jiġu 
osservati gradi differenti ħafna ta' impatt 
ambjentali, għalkemm dawn iwettqu 
funzjonijiet simili. Fl-interess ta' l-iżvilupp 
sostenibbli, għandu jitħeġġeġ it-titjib 
kontinwu f'dawk il-prodotti li għandhom 
impatt fuq l-ambjent, notevolment billi jiġu 
identifikati l-għejun prinċipali ta' l-impatti 
negattivi fuq l-ambjent u jiġi evitat it-
trasferiment tat-tniġġis, fejn dan it-titjib ma 
jkunx jinvolvi spejjeż eċċessivi.

(3) Il-prodotti relatati mal-enerġija 
jammontaw għal proporzjon kbir mill-
konsum tar-riżorsi naturali u tal-enerġija 
fil-Komunità. Għandhom ukoll impatti fuq 
l-ambjent li jirriżultaw mill-ġenerazzjoni 
tal-iskart. Għall-parti l-kbira tal-kategoriji 
tal-prodotti li jinsabu fis-suq tal-Komunità, 
jistgħu jiġu osservati gradi differenti ħafna 
ta’ impatt ambjentali, skont il-grad ta’ 
avvanz tekonoloġiku tal-prodotti u l-ispiża 
ġenerali għall-manifattura tagħhom. Fl-
interess tal-iżvilupp sostenibbli, għandu 
jitħeġġeġ tnaqqis fl-impatt fuq l-ambjent 
ta’ dawk il-prodotti, l-aktar billi jiġu 
identifikati l-għejun prinċipali ta’ dak l-
impatt u jiġi evitat it-trasferiment tat-
tniġġis, fejn dan it-titjib ma jkunx jinvolvi 
spejjeż eċċessivi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispiża ġenerali tal-manifattura ta’ prodott tinkludi l-ispejjeż ambjentali, filwaqt li l-
intensità tal-enerġija ta’ prodott tiddependi fil-parti l-kbira fuq il-grad tiegħu ta’ avvanz 
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teknoloġiku. Dawn iż-żewġ fatturi għandhom impatt dirett fuq l-impatt ambjentali ta’ prodott.

Emenda 16
Satu Hassi

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ħafna prodotti relatati mal-enerġija 
kif ukoll dawk li mhumiex relatati mal-
enerġija għandhom potenzjal għat-titjib 
sinifikanti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u jintlaħqu effiċjenzi fir-riżorsi 
u l-materjali permezz ta’ disinn aħjar.

Or. en

Emenda 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ekodisinn tal-prodotti huwa fattur 
kruċjali fl-istrateġija tal-Komunità dwar il-
Politika Integrata għall-Prodotti. Bħala 
trattament preventiv, maħsub biex itejjeb 
il-dehra ambjentali tal-prodotti filwaqt li 
jinżammu l-kwalitajiet funzjonali tagħhom, 
jipprovdi opportunitajiet ġodda ġenwini 
għall-fabbrikanti, għall-konsumaturi u 
għas-soċjetà fit-totalità tagħha.

4. L-ekodisinn tal-prodotti huwa fattur 
kruċjali fl-istrateġija tal-Komunità dwar il-
Politika Integrata għall-Prodotti. Bħala 
trattament preventiv, maħsub biex itejjeb 
il-dehra ambjentali tal-prodotti filwaqt li 
jinżammu l-kwalitajiet funzjonali tagħhom, 
jipprovdi opportunitajiet ġodda ġenwini 
għall-fabbrikanti, għall-konsumaturi u 
għas-soċjetà fit-totalità tagħha. Għandhom 
jittieħdu in kunsiderazzjoni varjetà ta’ 
għażliet sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-
enerġija u fir-riżorsi u biex jiġi evitat it-
tniġġis, bħalma huma l-ħsieb funzjonali 
(meta l-prodotti jinbidlu f’servizzi), id-
dematerjalizzazzjoni permezz tal-ICT u l-
iżvilupp tat-teknoloġija bbażata fuq l-
imitazzjoni tan-natura (biomimicry).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb b’mod konsiderevoli l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi hemm bżonn li jiġu 
mgħarbula l-mudelli tan-negozji li jeżistu bħalissa u l-organizzazzjoni tal-produzzjoni u l-
konsum. Diġà jeżistu ħafna eżempji ta’ dan. Eżempju wieħed huwa Interface, il-manifattur 
tat-tapiti Amerikan. Il-prodotti tiegħu qed jinkrew minflok jinbiegħu, biex b’hekk jitnaqqsu 
b’mod sinifikanti l-materjali wżati u l-emissjonijiet tas-CO2s.

Emenda 18
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ekodisinn tal-prodotti huwa fattur 
kruċjali fl-istrateġija tal-Komunità dwar il-
Politika Integrata għall-Prodotti. Bħala 
trattament preventiv, maħsub biex itejjeb 
il-dehra ambjentali tal-prodotti filwaqt li 
jinżammu l-kwalitajiet funzjonali tagħhom, 
jipprovdi opportunitajiet ġodda ġenwini
għall-fabbrikanti, għall-konsumaturi u 
għas-soċjetà fit-totalità tagħha.

(4) L-ekodisinn huwa fattur kruċjali fl-
istrateġija tal-Komunità dwar il-Politika 
Integrata għall-Prodotti. Bħala trattament 
preventiv, maħsub biex itejjeb l-ispiża
ambjentali tal-prodotti filwaqt li jinżammu 
l-kwalitajiet funzjonali tagħhom, jipprovdi 
opportunitajiet għat-tnaqqis tal-impatt fuq 
l-ambjent tal-ekonomiji tal-Istati Membri..

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-ekodisinn huwa sabiex jinkiseb tnaqqis fl-intensità tal-enerġija tal-ekonomiji tal-
Istati Membri.

Emenda 19
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija — fejn (5) It-tnaqqis fl-intensità tal-enerġija tal-
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waħda mill-għażliet disponibbli hija użu 
aktar effiċjenti ta' l-elettriku mill-
konsumatur — huwa kkunsidrat bħala 
fattur li jikkontribwixxi sostanzjalment 
biex jintlaħqu l-livelli meħtieġa mill-
Komunità ta' emissjonijiet ta' gass serra. 
Id-domanda għall-elettriku tirrappreżenta l-
kategorija ta' l-użu aħħari ta' l-enerġija li l-
aktar li qed tikber b'rata mgħaġġla u, fin-
nuqqas ta' xi azzjoni politika li taħdem 
kontra din it-tendenza, hija maħsuba li 
tikber fl-20 30 sena li ġejjin. Tnaqqis 
sinifikanti fil-konsum ta' l-enerġija, hekk 
kif suġġerit mill-Kummissjoni fil-
Programm Ewropew tagħha dwar il-Bidla 
tal-Klima (ECCP), huwa fil-fatt possibli. 
Il-Bidla tal-Klima hija waħda mill-
prijoritajiet tas-Sitt Programm 
Komunitarju ta' Azzjoni Ambjentali 
stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-
iffrankar ta' l-enerġija huwa l-aktar mod 
effettiv meta mqabbel man-nefqa sabiex 
tiżdied is-sigurtà tal-forniment u titnaqqas 
id-dipendenza fuq l-importazzjoni. 
Għalhekk, hemm bżonn li tittieħed azzjoni 
għad-domanda u li jiġu stabbiliti għanijiet 
sostanzjali f'dan il-qasam.

ekonomiji tal-Istati Membri huwa 
rikonoxxut li jagħmel kontribut 
sinifikanti għall-ħarsien tal-ambjent fil-
Komunità u, minħabba t-tnaqqis fl-użu 
ta’ materja prima importata, barra mill-
Komunità wkoll. Id-domanda għall-
elettriku tirrappreżenta l-kategorija tal-użu
tal-enerġija li l-aktar li qed tikber b’rata 
mgħaġġla u hija maħsuba li tikber fl-20 
sat-30 sena li ġejjin. Tnaqqis fil-konsum 
tal-enerġija, flimkien ma’ produzzjoni 
aktar effiċjenti tal-enerġija, hekk kif 
suġġerit mill-Kummissjoni fil-Programm 
Ewropew tagħha dwar il-Bidla tal-Klima 
(ECCP) hija waħda mill-prijoritajiet għall-
ħarsien ambjentali. L-iffrankar tal-
enerġija huwa l-aktar mod effettiv meta 
mqabbel man-nefqa sabiex tiżdied is-
sigurtà tal-forniment u titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjoni. Għalhekk, 
hemm bżonn li jiġu stabbiliti miżuri 
sostanzjali ta’ tnaqqis għad-domanda tal-
enerġija u għanijiet f'dan il-qasam.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-intensità tal-enerġija tal-ekonomiji tal-Istati Membri filwaqt li tiġi prodotta l-
enerġija b’mod aktar effiċjenti huwa mezz effettiv biex jitħares l-ambjent u titnaqqas id-
dipendenza tagħna fuq l-importazzjonijiet. Ma tistax tiġi evitata żieda fil-konsum tal-enerġija 
matul l-20 sat-30 sena li jmiss, minkejja l-isforzi magħmula għall-iffrankar tal-enerġija. 
Għaldaqstant, l-aktar ħaġa importanti li għandha ssir, flimkien mat-tnaqqis fl-intensità tal-
enerġija tal-ekonomiji, hija li jkun hemm espansjoni fl-użu ta’ sorsi ġodda ta’ enerġija 
rinnovabbli.
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Emenda 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija — fejn 
waħda mill-għażliet disponibbli hija użu 
aktar effiċjenti tal-elettriku mill-
konsumatur — huwa kkunsidrat bħala 
fattur li jikkontribwixxi sostanzjalment 
biex jintlaħqu l-livelli meħtieġa mill-
Komunità ta' emissjonijiet ta' gass serra. 
Id-domanda għall-elettriku tirrappreżenta l-
kategorija tal-użu tal-enerġija mill-
konsumatur li l-aktar li qed tikber b'rata 
mgħaġġla u, fin-nuqqas ta' xi azzjoni 
politika li taħdem kontra din it-tendenza, 
hija maħsuba li tikber fl-20-30 sena li 
ġejjin. Tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-
enerġija, hekk kif suġġerit mill-
Kummissjoni fil-Programm Ewropew 
tagħha dwar il-Bidla tal-Klima (ECCP), 
huwa fil-fatt possibli. Il-Bidla tal-Klima 
hija waħda mill-prijoritajiet tas-Sitt 
Programm Komunitarju ta' Azzjoni 
Ambjentali stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 
1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1. L-iffrankar tal-enerġija huwa 
l-aktar mod effettiv meta mqabbel man-
nefqa sabiex tiżdied is-sigurtà tal-
forniment u titnaqqas id-dipendenza fuq l-
importazzjoni. Għalhekk hemm bżonn li 
tittieħed azzjoni għad-domanda u li jiġu 
stabbiliti għanijiet sostanzjali f'dan il-
qasam.

(5) It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi — fejn waħda mill-għażliet 
disponibbli hija użu aktar effiċjenti tal-
elettriku mill-konsumatur — huwa 
kkunsidrat bħala fattur li jikkontribwixxi 
sostanzjalment biex jintlaħqu l-livelli 
meħtieġa mill-Komunità ta’ emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra kif ukoll biex 
jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Tematika 
dwar ir-Riżorsi Naturali. Id-domanda 
għall-elettriku tirrappreżenta l-kategorija 
tal-użu tal-enerġija mill-konsumatur li l-
aktar li qed tikber b’rata mgħaġġla u, fin-
nuqqas ta’ xi azzjoni politika li taħdem 
kontra din it-tendenza, hija maħsuba li 
tikber fl-20-30 sena li ġejjin. Tnaqqis 
sinifikanti fil-konsum tal-enerġija, hekk kif 
suġġerit mill-Kummissjoni fil-Programm 
Ewropew tagħha dwar il-Bidla tal-Klima 
(ECCP), huwa fil-fatt possibbli. Il-Bidla 
tal-Klima hija waħda mill-prijoritajiet tas-
Sitt Programm Komunitarju ta’ Azzjoni 
Ambjentali stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 
1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1. L-iffrankar tal-enerġija huwa 
l-aktar mod effettiv meta mqabbel man-
nefqa sabiex tiżdied is-sigurtà tal-
forniment u titnaqqas id-dipendenza fuq l-
importazzjoni. Għalhekk hemm bżonn li 
tittieħed azzjoni għad-domanda u li jiġu 
stabbiliti għanijiet sostanzjali f'dan il-
qasam.

Il-bżonn għat-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija intwera f’numru ta’ rapporti 
xjentifiċi kif ukoll fl-Istrateġija Tematika 
dwar ir-Riżorsi Naturali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir referenza għall-Istrateġija Tematika dwar ir-Riżorsi Naturali, peress 
li l-Istrateġija tipprovdi l-argumenti ewlenin għalfejn id-Direttiva tal-Ekodisinn għandu 
jkollha ambitu usa’ mis-sempliċi effiċjenza fl-enerġija.

Emenda 21
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fiha l-prodotti relatati ma’ l-enerġija 
jkunu qed jiġu ddisinjati, peress li jidher li 
t-tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott huwa determinat f'dan il-punt, u 
l-biċċa l-kbira ta' l-ispejjeż involuti jsiru 
f'dan l-istadju.

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fiha l-prodotti relatati mal-enerġija jkunu 
qed jiġu ddisinjati, peress li jidher li t-
tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’
prodott huwa determinat f’dan il-punt, u l-
biċċa l-kbira tal-ispejjeż involuti jsiru f’dan 
l-istadju. Approċċ funzjonali joffri l-
potenzjal ta’ żieda sinifikanti fl-effiċjenza 
fir-riżorsi f’ħafna oqsma ta’ prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni taħt emenda 2. Il-ħsieb funzjonali (functional thinking), meta bażikament 
il-prodotti jinbidlu f’servizzi, għandu potenzjal kbir f’ħafna oqsma ta’ prodotti.

Emenda 22
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fih il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija jkunu qed jiġu ddisinjati, peress li 
jidher li t-tniġġis ikkawżat matul iċ-ċiklu 
tal-ħajja ta' prodott huwa determinat f'dan 
il-punt, u l-biċċa l-kbira ta' l-ispejjeż 
involuti jsiru f'dan l-istadju.

(6) Għandha tittieħed azzjoni matul il-fażi 
li fih il-prodotti relatati mal-enerġija jkunu 
qed jiġu ddisinjati, peress li jidher li l-
intensità tal-enerġija ta’ prodott hija 
determinata f’dan il-punt, u l-biċċa l-kbira 
tal-ispejjeż involuti, inklużi l-ispejjeż 
ambjentali, jsiru f’dan l-istadju. 
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispiża ta’ prodott tiddependi direttament fuq l-intensità tal-enerġija tiegħu. L-ispejjeż 
ambjentali globali tiegħu jistgħu jiġu stmati fil-fażi tad-disinn.

Emenda 23
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għandha tiġi stabbilita sistema koerenti 
għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-
ekodisinn tal-Komunità għall-prodotti 
relatati ma’ l-enerġija, bil-għan li l-
moviment liberu ta' dawk il-prodotti li 
jkunu jikkonformaw ikun żgurat u 
jittejjeb l-impatt ġenerali tagħhom fuq l-
ambjent. Rekwiżiti Komunitarji bħal dawn 
għandhom jirrispettaw il-prinċipji tal-
kompetizzjoni ġusta u tal-kummerċ 
internazzjonali.

(7) Għandha tiġi stabbilita sistema koerenti 
għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-
ekodisinn tal-Komunità għall-prodotti 
relatati mal-enerġija, bil-għan li jitnaqqas
l-impatt ġenerali tagħhom fuq l-ambjent. 
Rekwiżiti Komunitarji bħal dawn 
għandhom jirrispettaw il-prinċipji tal-
kompetizzjoni ġusta u tal-kummerċ 
internazzjonali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jidher li l-għan ewlieni għall-ekodisinn huwa sabiex jitnaqqas l-impatt ġenerali fuq l-ambjent 
ta’ prodotti relatati mal-enerġija. 

Emenda 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva għandha l-għan li (9) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
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tikseb livell għoli ta' protezzjoni għall-
ambjent billi tnaqqas l-impatt potenzjali ta’ 
prodotti relatati mal-enerġija fuq l-ambjent, 
li fl-aħħar mill-aħħar ikun ta' benefiċċju 
għall-konsumaturi u utenti oħra. L-iżvilupp 
sostenibbli jeħtieġ ukoll kunsiderazzjoni 
xierqa ta' l-impatt fuq is-saħħa, dak soċjali 
u ekonomiku tal-miżuri kkunsidrati. It-
titjib tal-effiċjenza fl-enerġija tal-prodotti 
jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-forniment 
ta' l-enerġija, li hija prekundizzjoni għal 
attività ekonomika b'saħħitha kif ukoll 
għall-iżvilupp sostenibbli.

tikseb livell għoli ta’ protezzjoni għall-
ambjent billi tnaqqas l-impatt potenzjali ta’ 
prodotti relatati mal-enerġija fuq l-ambjent, 
li fl-aħħar mill-aħħar ikun ta’ benefiċċju 
għall-konsumaturi u utenti oħra. L-iżvilupp 
sostenibbli jeħtieġ ukoll kunsiderazzjoni 
xierqa tal-impatt fuq is-saħħa, dak soċjali u 
ekonomiku tal-miżuri kkunsidrati. It-titjib 
tal-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi tal-
prodotti jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-
forniment tal-enerġija u jnaqqas id-
domanda tar-riżorsi naturali, li huma
prekundizzjonijiet għal attività ekonomika 
b’saħħitha kif ukoll għall-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 25
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jekk Stat Membru jqis li hu meħtieġ 
li jinżammu d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
minħabba bżonnijiet kbar li għandhom 
x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-ambjent, jew 
li jiddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda 
bbażati fuq evidenza xjentifika ġdida li 
għandha x'taqsam mal-protezzjoni tal-
ambjent minħabba problema speċifika ta' 
dak l-Istat Membru li tinqala' wara li tkun 
ġiet adottata l-miżura ta' implimentazzjoni 
applikabbli, huwa jista' jagħmel dan 
skond il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 95(4),(5) u (6) tat-Trattat, li 
jistipula li l-Kummissjoni tkun notifikata 
minn qabel u li tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.

imħassra

Or. pl
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Emenda 26
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jekk Stat Membru jqis li hu meħtieġ li 
jinżammu d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
minħabba bżonnijiet kbar li għandhom 
x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-ambjent, jew 
li jiddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda bbażati 
fuq evidenza xjentifika ġdida li għandha 
x'taqsam mal-protezzjoni ta' l-ambjent 
minħabba problema speċifika ta' dak l-Istat 
Membru li tinqala' wara li tkun ġiet 
adottata l-miżura ta' implimentazzjoni 
applikabbli, huwa jista' jagħmel dan skond 
il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 95(4),(5) u (6) tat-Trattat, li 
jistipula li l-Kummissjoni tkun notifikata 
minn qabel u li tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.

(10) Jekk Stat Membru jqis li hu meħtieġ li 
jinżammu d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
minħabba bżonnijiet kbar li għandhom 
x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-ambjent, jew 
li jiddaħħlu dispożizzjonijiet ġodda bbażati 
fuq evidenza xjentifika ġdida li għandha 
x'taqsam mal-protezzjoni tal-ambjent 
minħabba problema speċifika ta’ dak l-Istat 
Membru li tinqala’ wara li tkun ġiet 
adottata l-miżura ta’ implimentazzjoni 
applikabbli, huwa jista’ jagħmel dan skond 
il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 95(4),(5) u (6) tat-Trattat, li 
jistipula li l-Kummissjoni tkun notifikata 
minn qabel u li tagħti l-approvazzjoni 
tagħha, sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali ma joperawx kontra l-
armonizzazzjoni jew il-ħidma tajba tas-
suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Ekodisinn m’għandhiex tinkoraġġixxi l-adozzjoni ta’ miżuri indipendenti mill-
istati membri li jistgħu jiffrustraw l-għan tad-Direttiva li tarmonizza jew topera kontra s-suq 
intern.

Emenda 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex il-benefiċċji ambjentali jilħqu 
l-massimu tagħhom permezz ta' disinn 

(11) Sabiex il-benefiċċji ambjentali jilħqu 
l-massimu tagħhom permezz ta’ disinn 
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imtejjeb jista' jkun meħtieġ li l-
konsumaturi jiġu infurmati dwar il-
karatteristiċi u l-prestazzjoni ambjentali 
tal-prodotti relatati ma’ l-enerġija, kif 
ukoll jingħataw pariri dwar kif jużaw il-
prodott b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent.

imtejjeb huwa ta’ importanza massima li 
l-konsumaturi jiġu infurmati dwar il-
karatteristiċi u l-prestazzjoni ambjentali 
tal-prodotti, kif ukoll jingħataw pariri dwar 
kif jużaw il-prodott b’mod li ma jagħmilx 
ħsara lill-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni lill-konsumaturi hija fil-qalba tal-produzzjoni sostenibbli u l-konsum. Il-
politika tkun effettiva biss jekk il-konsumaturi jkunu konxji sew mill-għażliet disponibbli, u kif 
jużaw il-prodotti rispettivi u s-servizzi offruti.

Emenda 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Billi tkompli tibni fuq il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
Politika Integrata tal-Prodotti 
(COM(2003)0302), din id-Direttiva 
għandha tippromwovi mudelli ta’ negozju 
alternattivi li jieħdu ħsieb il-prestazzjoni 
ambjentali tal-prodotti u s-servizzi matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni taħt emenda 2.
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Emenda 29
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għalkemm approċċ komprensiv 
għall-prestazzjoni ambjentali huwa 
mixtieq, il-mitigazzjoni tal-gassijiet serra 
permezz ta' effiċjenza akbar fl-enerġija 
għandha titqies bħala mira ambjentali ta' 
prijorità waqt li l-adozzjoni ta' pjan ta' 
ħidma għadha tkun pendenti.

(13) It-tnaqqis fl-intensità tal-enerġija u l-
ġenerazzjoni tal-iskart waqt il-
manifattura, l-użu u r-riċiklar ta’ prodotti
għandhom jitqiesu bħala mira ambjentali 
ta’ prijorità jistennew l-adozzjoni ta’ pjan 
ta’ ħidma.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-aħjar u l-aktar mod effettiv għall-ħarsien tal-ambjent huwa billi titnaqqas l-intensità tal-
enerġija ta’ prodott f’kull stadju taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ tiegħu. 

Emenda 30
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għalkemm approċċ komprensiv għall-
prestazzjoni ambjentali huwa mixtieq, il-
mitigazzjoni tal-gassijiet serra permezz ta' 
effiċjenza akbar fl-enerġija għandha titqies 
bħala mira ambjentali ta' prijorità waqt li l-
adozzjoni ta' pjan ta' ħidma għadha tkun 
pendenti.

(13) Għalkemm approċċ komprensiv għall-
prestazzjoni ambjentali huwa mixtieq, il-
mitigazzjoni tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
permezz ta’ effiċjenza akbar fl-enerġija 
għandha titqies bħala mira ambjentali ta’
prijorità tistenna l-adozzjoni ta' pjan ta' 
ħidma. Il-marka karbonika ta’ prodotti 
għandha tiddaħħal fl-użu ġenerali u tkun 
meqjusa fl-ekodisinn.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali ta’ 
prodotti issa għandha tiġi meqjusa u l-utenti għandhom jiġu infurmati wkoll b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex jiġu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

Emenda 31
Satu Hassi

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġi żgurat li l-impatt ambjentali 
tagħhom jitnaqqas kemm jista' jkun, l-
iffissar ta' rekwiżiti speċifiċi u kwantifikati 
tal-ekodisinn għal ċerti prodotti jew aspetti 
ambjentali ta’ dawn, jista’ jkun meħtieġ u 
ġustifikat. Tenut kont tal-bżonn urġenti ta' 
kontribuzzjoni biex jintlaħqu l-impenji fil-
qafas tal-Protokoll ta' Kjoto tal-
Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Bidla fil-
Klima tan-Nazzjonijiet Uniti (UNFCCC), u 
mingħajr ebda preġudizzju għall-approċċ 
integrat imsemmi f'din id-Direttiva, 
għandha tingħata ċerta prijorità lil dawk il-
miżuri li jkollhom potenzjal għoli li 
jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass serra bi ftit 
spejjeż. Miżuri bħal dawn jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għal użu sostenibbli tar-
riżorsi u jitqiesu wkoll bħala l-
kontribuzzjoni prinċipali għall-kwadru ta' 
programmi magħmul għal żmien ta' għaxar 
snin dwar il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli li ġie aċċettat fis-Summit Dinji 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli ġewwa 
Johannesburg f'Settembru ta' l-2002.

(14) Biex jiġi żgurat li l-impatt ambjentali 
tagħhom jitnaqqas kemm jista’ jkun, l-
iffissar ta' rekwiżiti speċifiċi u kwantifikati 
tal-ekodisinn għal ċerti prodotti jew aspetti 
ambjentali ta’ dawn, jista’ jkun meħtieġ u 
ġustifikat. Meta wieħed iqis il-bżonn 
urġenti ta’ kontribuzzjoni biex jintlaħqu l-
impenji fil-qafas tal-Protokoll ta’ Kjoto tal-
Konvenzjoni ta’ Qafas dwar il-Bidla fil-
Klima tan-Nazzjonijiet Uniti (UNFCCC), 
kif ukoll għall-impenn tal-Komunità li 
tilħaq 20% titjib fl-effiċjenza tal-enerġija 
sal-2020 u mingħajr ebda preġudizzju 
għall-approċċ integrat imsemmi f’din id-
Direttiva, għandha tingħata ċerta prijorità 
lil dawk il-miżuri li jkollhom potenzjal 
għoli li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass 
b’effett ta’ serra bi ftit spejjeż. Miżuri bħal 
dawn jistgħu wkoll jikkontribwixxu għal 
użu sostenibbli tar-riżorsi u jitqiesu wkoll 
bħala l-kontribuzzjoni prinċipali għall-
qafas ta’ programmi magħmul għal żmien 
ta’ għaxar snin dwar il-produzzjoni u l-
konsum sostenibbli li ġie aċċettat fis-
Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
ġewwa Johannesburg f’Settembru tal-2002.

Or. en
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Emenda 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għandha tingħata prijorità lil modi 
alternattivi ta' azzjoni bħal ma' hija l-awto-
regolamentazzjoni individwali min-naħa 
tal-industrija fejn azzjonijiet bħal dawn 
x'aktarx jilħqu l-għanijiet politiċi b'mod 
aktar malajr jew b'anqas spejjeż milli 
b’rekwiżiti obbligatorji. Miżuri leġiżlattivi 
jistgħu jkunu meħtieġa meta s-suq jonqos 
milli jevolvi lejn id-direzzjoni t-tajba jew 
inkella b'veloċità aċċettabbli.

(17) Għandha tingħata prijorità lil modi 
alternattivi ta’ azzjoni bħal ma hija l-awto-
regolamentazzjoni individwali min-naħa 
tal-industrija fejn azzjonijiet bħal dawn 
x’aktarx jilħqu l-għanijiet politiċi b’mod 
aktar malajr jew b’anqas spejjeż milli 
b’rekwiżiti obbligatorji. L-oqsma 
industrijali għandhom jiġu inkoraġġuti 
biex iħejju proposti għall-awto-
regolamentazzjoni. Miżuri leġiżlattivi 
għandhom ikunu imposti biss meta s-suq 
jonqos milli jevolvi lejn id-direzzjoni t-
tajba jew inkella b’veloċità aċċettabbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoregolamentazzjoni fi ħdan settur jista’ jkun mod finanzjarjament effettiv biex tittejjeb l-
effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi. Inizjattivi mill-industrija nnifisha għandhom jiġu 
inkoraġġuti.

Emenda 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għandha tingħata prijorità lil modi 
alternattivi ta' azzjoni bħal ma' hija l-awto-
regolamentazzjoni individwali min-naħa 
tal-industrija fejn azzjonijiet bħal dawn 
x'aktarx jilħqu l-għanijiet politiċi b'mod 
aktar malajr jew b'anqas spejjeż milli 
b’rekwiżiti obbligatorji. Miżuri leġiżlattivi 
jistgħu jkunu meħtieġa meta s-suq jonqos 
milli jevolvi lejn id-direzzjoni t-tajba jew 

(17) Għandha tingħata prijorità lil modi 
alternattivi ta' azzjoni bħal ma hija l-awto-
regolamentazzjoni individwali min-naħa 
tal-industrija fejn azzjonijiet bħal dawn 
x’aktarx jilħqu l-għanijiet politiċi b’mod 
aktar malajr jew b’anqas spejjeż milli 
b’rekwiżiti obbligatorji. L-oqsma 
industrijali għandhom jiġu inkoraġġuti 
biex iħejju proposti għall-awto-
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inkella b'veloċità aċċettabbli. regolamentazzjoni. Miżuri leġiżlattivi 
għandhom ikunu imposti biss meta s-suq 
jonqos milli jevolvi lejn id-direzzjoni t-
tajba jew inkella b’veloċità aċċettabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi msaħħaħ il-punt li l-progress lejn sostenibiltà aħjar x’aktarx tintlaħaq l-aktar 
malajr permezz ta’ azzjoni volontarja. Setturi ta’ prodotti li huma relatati mal-enerġija li jew 
ma jistgħux jipproduċu miżuri awto-regolatorji jew jippreferu li le, naturalment ikollhom 
miżuri implimentattivi imposti fuqhom wara ċertu żmien, iżda dan l-approċċ ma jfissirx li l-
awto-regolamentazzjoni volontarja li hija lesta u disponibbli f’setturi oħra relatati mal-
enerġija għandha tiġi skoraġġuta, anzi għall-kuntrarju għandha tiġi inkoraġġita attivament.   

Emenda 34
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Din id-Direttiva għandha wkoll 
tinkoraġġixxi l-integrazzjoni ta' l-ekodisinn 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) kif ukoll ditti żgħar ħafna. 
Integrazzjoni bħal din tista' tiġi ffaċilitata 
permezz ta' disponibbiltà kbira u aċċess 
aktar faċli għall-informazzjoni relatata 
mas-sostenibbiltà tal-prodotti tagħhom.

(21) Din id-Direttiva għandha wkoll 
tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tal-ekodisinn 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs) kif ukoll ditti żgħar ħafna. 
Integrazzjoni bħal din tista’ tiġi ffaċilitata 
permezz ta’ disponibbiltà kbira u aċċess 
aktar faċli għall-informazzjoni, nuqqas ta’ 
burokrazija żejda, jiġu evitati spejjeż 
addizzjonali li mhumiex proporzjonali 
għall-għanijiet iddikjarati tal-ekodisinn, u 
skadenzi itwal għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-SMEs u ditti żgħar ħafna huma partikolarment sensittivi għal bidliet f’dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jiġġeneraw spejjeż addizzjonali u burokrazija. Miżuri ta’ appoġġ li huma 
maħsuba sew huma utli u effettivi. Il-miżuri għalhekk ma għandhomx ikunu ristretti għall-
provvediment ta’ aċċess għall-informazzjoni, li huwa biss l-ewwel stadju fil-proċess tal-
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aġġustament ta’ kundizzjonijiet ġodda tax-xogħol fi ħdan l-SMEs.

Emenda 35
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Dawk il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija li jkunu jikkonformaw mar-
rekwiżiti għall-ekodisinn stabbiliti fil-
miżuri ta' implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva għandhom iġibu il-marka “CE” u 
kull informazzjoni assoċjata magħha 
sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
intern u jiċċirkolaw liberament. L-infurzar 
rigoruż tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
huwa meħtieġ sabiex jitnaqqas l-impatt 
tal-prodotti relatati mal-enerġija regolati 
fuq l-ambjent u tiġi assigurata l-
kompetizzjoni ġusta.

(22) Dawk il-prodotti relatati mal-
enerġija li jkunu jikkonformaw mar-
rekwiżiti għall-ekodisinn stabbiliti fil-
miżuri ta’ implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva għandhom iġibu l-marka “CE” u 
kull informazzjoni assoċjata magħha 
sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
intern u jiċċirkolaw liberament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-infurzar rigoruż tal-miżuri ta’ implimentazzjoni jmur kontra l-prinċipji li huma l-bażi tal-
mezzi biex jinkisbu l-għanijiet tal-ekodisinn, kif stipulat fil-Premessi 17, 18 u 19 li għandhom 
x’jaqsmu mal-mekkaniżmi tal-awtoregolamentazzjoni.

Emenda 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Dawk il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija li jkunu jikkonformaw mar-
rekwiżiti għall-ekodisinn stabbiliti fil-
miżuri ta' implimentazzjoni ta' din id-

(22) Dawk il-prodotti relatati mal-
enerġija li jkunu jikkonformaw mar-
rekwiżiti għall-ekodisinn stabbiliti fil-
miżuri ta' implimentazzjoni ta’ din id-
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Direttiva għandhom iġibu il-marka “CE” u 
kull informazzjoni assoċjata magħha 
sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
intern u jiċċirkolaw liberament. L-infurzar 
rigoruż tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
huwa meħtieġ sabiex jitnaqqas l-impatt tal-
prodotti relatati ma’ l-enerġija regolati fuq 
l-ambjent u tiġi assigurata l-kompetizzjoni 
ġusta.

Direttiva jew f’miżuri ta’ 
awtoregolamentazzjoni għandhom iġibu l-
marka “CE” u kull informazzjoni assoċjata 
magħha sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-
suq intern u jiċċirkolaw liberament. L-
infurzar rigoruż tal-miżuri ta’
implimentazzjoni huwa meħtieġ sabiex 
jitnaqqas l-impatt tal-prodotti relatati mal-
enerġija regolati fuq l-ambjent u tiġi 
assigurata l-kompetizzjoni ġusta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm provvediment għall-għarfien fuq is-suq tal-prodotti li huma konformi mar-
rekwiżiti tal-miżuri approvati ta’ awtoregolamentazzjoni ugwali għall-għarfien taħt il-miżuri 
ta’ implimentazzjoni.

Emenda 37
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Dawk il-prodotti relatati ma’ l-
enerġija li jkunu jikkonformaw mar-
rekwiżiti għall-ekodisinn stabbiliti fil-
miżuri ta' implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva għandhom iġibu il-marka “CE” u 
kull informazzjoni assoċjata magħha 
sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
intern u jiċċirkolaw liberament. L-infurzar 
rigoruż tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
huwa meħtieġ sabiex jitnaqqas l-impatt tal-
prodotti relatati ma’ l-enerġija regolati fuq 
l-ambjent u tiġi assigurata l-kompetizzjoni 
ġusta.

(22) Dawk il-prodotti li jużaw l-enerġija li 
jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-
ekodisinn stabbiliti fil-miżuri ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom iġibu l-marka “CE” u kull 
informazzjoni assoċjata magħha, b’mod 
partikolari l-marka karbonika tal-prodott,
sabiex ikunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
intern u jiċċirkolaw liberament. L-infurzar 
rigoruż tal-miżuri ta’ implimentazzjoni 
huwa meħtieġ sabiex jitnaqqas l-impatt tal-
prodotti li jużaw l-enerġija regolati fuq l-
ambjent u tiġi assigurata l-kompetizzjoni 
ġusta.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhux ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti għandhom ukoll jiġu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

Emenda 38
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Waqt li tkun qed tipprepara l-miżuri 
ta' implimentazzjoni u l-pjan ta' ħidma
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lir-rappreżentanti ta' l-Istati 
Membri kif ukoll lill-partijiet interessati li 
għandhom x’jaqsmu mal-grupp tal-prodott, 
bħall-industrija, inklużi l-SMEs u l-
industrija tas-snajja', it-trade unions, il-
kummereċjanti, in-negozjanti li jbiegħu bl-
imnut, l-importaturi, il-gruppi għall-
protezzjoni ta' l-ambjent u l-
organizazzjonijiet tal-konsumaturi.

(23) Waqt li tkun qed tipprepara l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni u l-pjan ta’ ħidma 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lir-rappreżentanti tal-Istati 
Membri kif ukoll lill-partijiet interessati li 
għandhom x’jaqsmu mal-prodott jew mal-
grupp tal-prodott, bħall-industrija, inklużi 
l-SMEs u l-industrija tas-snajja’, it-
trejdjunjins, il-kummerċjanti, in-negozjanti 
li jbigħu bl-imnut, l-importaturi, il-gruppi 
għall-protezzjoni tal-ambjent u l-
organizazzjonijiet tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tinstab ħolqa bejn it-terminu ‘prodott’ kif definit fid-Direttiva u l-mod kif dawn il-
prodotti jintefgħu fi gruppi għall-għan li jinħolqu l-miżuri ta’ implimentazzjoni.

Emenda 39
Alessandro Foglietta

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Safejn il-leġiżlazzjoni eżistenti tkopri 
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r-rekwiżiti kollha ta’ din id-Direttiva, jew 
parti minnhom, għandha tingħata 
prijorità għall-qafas regolatorju eżistenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlatur għandu jevita l-konfużjoni u l-leġiżlazzjonijiet li jkopru l-istess ambitu. Xi setturi 
huma diġà regolati sew minn leġiżlazzjoni speċifika. Skont il-prinċipji msemmija fil-“Qafas 
Leġiżlattiv Ġdid” adottat reċentement, l-ewwel għandha tapplika l-leġiżlazzjoni relatata mal-
prodott.

Emenda 40
Alessandro Foglietta

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Prodotti magħmula għal ordni speċifika 
huma eżenti mill-ambitu ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.
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Emenda 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tipprovdi għat-twaqqif 
ta' rekwiżiti li l-prodotti relatati ma' l-
enerġija u li jaqgħu taħt il-miżuri ta' 
implimentazzjoni jridu jissodisfaw sabiex 
ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu 
mħaddma. Hija tikkontribwixxi għal 
żvilupp sostenibbli billi żżid l-effiċjenza fl-
enerġija u l-livell ta' protezzjoni ta' l-
ambjent, u fl-istess ħin iżżid is-sigurtà fil-
forniment ta' l-enerġija.

2. Din id-Direttiva tipprovdi għat-twaqqif 
ta’ rekwiżiti li l-prodotti relatati mal-
enerġija u li jaqgħu taħt il-miżuri ta’
implimentazzjoni jridu jissodisfaw sabiex 
ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu 
mħaddma. Hija tikkontribwixxi għal 
żvilupp sostenibbli billi żżid l-effiċjenza u 
r-riżorsi tal-enerġija u l-livell ta’
protezzjoni tal-ambjent, u fl-istess ħin iżżid 
is-sigurtà fil-forniment tal-enerġija.

Or. en

Emenda 42
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Apparat magħmul għal ordni 
speċifika għandu jkun eskluż minn din id-
Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-pakkett il-ġdid tal-oġġetti tas-suq intern fih dispożizzjonijiet dwar kif għandhom jiġu evitati 
piżijiet mhux meħtieġa fuq l-SMEs. Ir-Regolament 765/2008/KE jistipula li ‘għal prodotti 
magħmula skont il-ħtieġa individwali (custom-made) u għall-produzzjoni ta’ serje żgħira, il-
kundizzjonijiet tekniċi u amministrattivi relatati mal-proċeduri ta’ evalwazzjoni ta’
konformità’ għandhom jiġu mnaqqsa. L-evalwazzjonijiet ta’ konformità għandhom isiru b’tali 
mod sabiex jiġu evitati piżijiet mhux meħtieġa fuq impriżi.
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Emenda 43
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
jkunu mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fi strumenti tal-
Komunità dwar rekwiżiti tekniċi fir-
rigward tal-ħarsien tal-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Emenda 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
mezzi tat-trasport ta' persuni jew 
merkanzija.

3. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
mezzi tat-trasport ta’ persuni jew 
merkanzija jew għall-prodotti tal-bini u l-
kostruzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun evitata leġiżlazzjoni doppja għall-prodotti tal-bini u l-kostruzzjoni, billi dawn 
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huma suġġetti għal leġiżlazzjoni kumplessa li biha l-aspetti kollha tal-ekodisinn diġà huma 
jew dalwaqt ser ikunu koperti:
 Id-Direttiva tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni 89/106/KE (ir-Regolament futur tal-Prodotti tal-

Kostruzzjoni COM (2008) 311, taħt reviżjoni)
 Id-Direttiva tal-Prestazzjoni tal-Enerġija tal-Bini 2002/91/KE (taħt riformulazzjoni)
 Id-Direttiva tal-Qafas tal-Iskart 2008/98/KE

Emenda 45
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Il-prodott relatat ma’ l-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li jkollu impatt fuq il-konsum ta’ l-
enerġija waqt l-użu  li jiġi mqiegħed fis-
suq u/jew jibda jiġi mħaddem fl-Unjoni 
Ewropea, inklużi l-partijiet maħsuba biex 
jiġu inkorporati f’prodotti relatati ma’ l-
enerġija koperti minn din id-Direttiva li 
jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu mħaddma 
bħala partijiet individwali għall-utenti 
finali u li l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom tista' tiġi stmata b'mod 
indipendenti;

1. ‘Il-prodott relatat mal-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li jkollu impatt fuq il-konsum tal-
enerġija waqt l-użu li jiġi mqiegħed fis-suq
u/jew jibda jiġi mħaddem fl-Unjoni 
Ewropea, inklużi l-partijiet, li għandhom 
effett fuq il-konsum tal-enerġija tal-
prodott relatat mal-enerġija, maħsuba biex 
jiġu inkorporati fi prodotti relatati mal-
enerġija koperti minn din id-Direttiva li 
jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu mħaddma 
bħala partijiet individwali għall-utenti 
finali u li l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom tista’ tiġi stmata b’mod 
indipendenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hija meħtieġa sabiex jiġi evitat li l-partijiet intiżi biex ikunu inkorporati fil-
prodotti relatati mal-enerġija, li l-karatteristiċi tagħhom ma għandhom ebda effett fuq l-
impatt fuq il-konsum tal-enerġija tal-prodott relatat mal-enerġija, ikunu koperti mir-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva. 

Madankollu, qabel ma jiġi estiż l-ambitu tad-Direttiva, l-isforzi għandhom ikunu ffokati biex 
tinkiseb integrazzjoni aħjar ta’ strumenti regolatorji differenti u biex jiġu sfruttati s-sinerġiji 
bejn dawn l-istrumenti filwaqt li jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jimplimentawhom b’mod 
uniformi. 
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Emenda 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Il-prodott relatat ma’ l-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li jkollu impatt fuq il-konsum ta’ l-
enerġija waqt l-użu li jiġi mqiegħed fis-
suq u/jew jibda jiġi mħaddem fl-Unjoni 
Ewropea inklużi l-partijiet maħsuba biex 
jiġu inkorporati f’prodotti relatati ma’ l-
enerġija koperti minn din id-Direttiva li 
jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu mħaddma 
bħala partijiet individwali għall-utenti 
finali u li l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom tista' tiġi stmata b'mod 
indipendenti;

1. ‘Il-prodott relatat mal-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li jkollu impatt sostanzjali fuq il-
konsum tal-enerġija waqt l-użu li 
jiġi mqiegħed fis-suq u/jew jibda jiġi 
mħaddem fl-Unjoni Ewropea inklużi l-
partijiet maħsuba biex jiġu inkorporati fi 
prodotti relatati mal-enerġija koperti minn 
din id-Direttiva li jitqiegħdu fis-suq u/jew 
jiġu mħaddma bħala partijiet individwali 
għall-utenti finali u li l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom tista’ tiġi stmata 
b’mod indipendenti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta qisha vaga wisq u għandha tkun limitata sabiex ikunu biss dawk il-
prodotti li għandhom impatt sostanzjali fuq il-konsum tal-enerġija li jaqgħu fi ħdan l-ambitu 
tad-Direttiva. 

Emenda 47
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Il-prodott relatat ma’ l-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li jkollu impatt fuq il-konsum ta’ l-
enerġija waqt l-użu  li jiġi mqiegħed fis-
suq u/jew jibda jiġi mħaddem fl-Unjoni 
Ewropea inklużi l-partijiet maħsuba biex 

1. ‘Il-prodott relatat ma’ l-enerġija’, minn 
hawn ’il quddiem il-‘prodott’, ifisser kull 
oġġett li tiegħu jista’ jiġi kkalkolat l-użu 
tal-enerġija matul il-proċess tal-
produzzjoni u/jew li għandu impatt fuq il-
konsum tal-enerġija waqt l-użu  li 
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jiġu inkorporati f’prodotti relatati ma’ l-
enerġija koperti minn din id-Direttiva li 
jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu mħaddma 
bħala partijiet individwali għall-utenti 
finali u li l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom tista' tiġi stmata b'mod 
indipendenti;

jiġi mqiegħed fis-suq u/jew jibda jiġi 
mħaddem fl-Unjoni Ewropea inklużi l-
partijiet maħsuba biex jiġu inkorporati fi 
prodotti relatati ma’ l-enerġija koperti minn 
din id-Direttiva li jitqiegħdu fis-suq u/jew 
jiġu mħaddma bħala partijiet individwali 
għall-utenti finali u li l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom tista’ tiġi stmata 
b’mod indipendenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi inkluż l-użu tal-enerġija matul il-proċess tal-produzzjoni.

Emenda 48
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. ‘Impatt ambjentali’ tfisser kull bidla fl-
ambjent li tirriżulta b'mod sħiħ jew parzjali 
mill-prodott matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu;

12. ‘Impatt ambjentali’ tfisser kull bidla 
prevedibbli jew identifikabbli fl-ambjent li 
tirriżulta b’mod sħiħ jew parzjali mill-
manifattura, l-użu u r-rimi ta’ prodott 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk ma nkunux konxji minn bidla, ma nistgħux nieħdu azzjoni razzjonali bħala rispons 
għaliha. Iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jinvolvi għadd ta’ stadji, u ġeneralment prodotti huma 
kkunsidrati li għandhom impatt matul l-istadju tal-użu biss. Billi l-għanijiet tal-ekodisinn 
huma inkorporati mill-fażi tad-disinn, għalhekk huwa loġiku li dawn ikopru ċ-ċiklu sħiħ tal-
ħajja tal-prodott.
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Emenda 49
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a. ‘Impatt ambjentali sinifikanti’ tfisser 
impatt ambjentali li jirriżulta minn 
prodott li jissodisfa l-kriterji kollha 
stabbiliti fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun ikkjarifikat xi tfisser ‘impatt ambjentali sinifikanti’.

Emenda 50
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. ‘Ċiklu tal-ħajja’ tfisser il-fażijiet 
konsekuttivi u interkonnessi ta' 
prodott mill-użu tal-materja prima sar-rimi 
finali;

13. ‘Ċiklu tal-ħajja’ tfisser il-fażijiet 
konsekuttivi u interkonnessi ta’
prodott mill-użu tal-materja prima sar-rimi 
finali jew l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi modifikata l-idea mill-benniena għall-qabar. Ta’ sikwit, prodotti, li ntemmet il-
ħajja utli tagħhom, jistgħu jiġu kkundizzjonati mill-ġdid u/jew riċiklati għal użu fi prodotti 
ġodda.
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Emenda 51
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. ‘Ċiklu tal-ħajja’ tfisser il-fażijiet 
konsekuttivi u interkonnessi ta' 
prodott mill-użu tal-materja prima sar-rimi 
finali;

13. ‘Ċiklu tal-ħajja’ tfisser il-fażijiet 
konsekuttivi u interkonnessi ta’
prodott mill-użu tal-enerġija u mill-użu 
tal-materja prima fil-proċess tal-
produzzjoni, l-użu tal-enerġija matul it-
trasport u d-distribuzzjoni u fil-fażi tal-
utent, l-użu possibbli mill-ġdid jew ir-
riċiklaġġ u l-użu tal-enerġija tal-akkwist
tal-enerġija matul ir-rimi finali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun ikkjarifikat li l-użu tal-enerġija huwa kopert ukoll kif ukoll il-proċess tal-
produzzjoni, it-trasport/distribuzzjoni u l-użu mill-ġdid/riċiklaġġ.

Emenda 52
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. ‘L-irkupru tal-enerġija’ tfisser l-użu 
ta' skart kombustibbli bħala mezz biex 
jiġġenera l-enerġija permezz ta' 
inċinerazzjoni diretta ma' skart ieħor jew 
mingħajru iżda bl-irkupru tas-sħana;

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
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gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Emenda 53
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. ‘L-irkupru ta' l-enerġija’ tfisser l-użu
ta' skart kombustibbli bħala mezz biex 
jiġġenera l-enerġija permezz ta' 
inċinerazzjoni diretta ma' skart ieħor jew 
mingħajru iżda bl-irkupru tas-sħana;

16. ‘L-irkupru parzjali tal-enerġija permezz 
tal-inċinerazzjoni’ tfisser ir-riċiklaġġ ta’
skart kombustibbli permezz ta’
inċinerazzjoni diretta ma’ skart ieħor jew 
mingħajru iżda bl-irkupru ta’ parti mill-
enerġija fl-għamla ta’ sħana;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kollox għandu jissejjaħ b’ismu proprju. L-inċinerazzjoni tal-iskart ma tistax tkun 
ikkunsidrata bħala mezz biex tkun irkuprata l-enerġija, meta hija biss mezz ta’ riċiklar tal-
iskart, biex ma nsemmux ir-riskju kbir li din tqiegħed fuq l-ambjent. L-irkuprar tal-enerġija 
maħruġa mill-inċinerazzjoni tal-iskart b’mod inevitabbli tfisser aktar tossiċità tal-ġassijiet 
mitfugħa bħala riżultat tas-sintesi sekondarja tal-komponenti tossiċi tagħhom f’termperatura 
aktar baxxa minħabba li tinġabar is-sħana. 

Emenda 54
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20.‘Profil ekoloġiku’ tfisser deskrizzjoni, 
skond il-miżuri ta' implimentazzjoni 
applikabbli għall-prodott, ta' l-inputs u l-

20.‘Profil ekoloġiku’ tfisser deskrizzjoni, 
skont il-miżuri ta’ implimentazzjoni 
applikabbli għall-prodott li juża l-enerġija, 
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outputs (bħalma huma l-materjal, l-
emissjonijiet u l-iskart) assoċjati mal-
prodott matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu li 
jkunu sinifikanti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' l-impatt ambjentali u huma 
espressi fi kwantitajiet fiżiċi li jistgħu jiġu 
mkejla;

tal-inputs u l-outputs (bħalma huma l-
materjal, l-emissjonijiet u l-iskart) assoċjati 
ma’ prodott li juża l-enerġija matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tiegħu li jkunu sinifikanti 
għal dak li għandu x'jaqsam mal-impatt 
ambjentali u huma espressi fi kwantitajiet 
fiżiċi li jistgħu jiġu mkejla, inkluża l-
marka karbonika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

    

Emenda 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta' 
prodott tfisser ir-riżultati ta' l-immaniġġar 
ta' l-aspetti ambjentali tal-prodott mill-
fabbrikant, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta’
prodott tfisser ir-riżultati tal-immaniġġar 
mill-fabbrikant tal-effett globali tal-
prodott fuq l-ambjent matul iċ-ċiklu tal-
ħajja tiegħu, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma importanti li jiġi enfassizat li l-evalwazzjonijiet kollha tal-prestazzjoni ambjentali ta’ 
prodott ikunu bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja.
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Emenda 56
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta' 
prodott tfisser ir-riżultati ta' l-immaniġġar 
ta' l-aspetti ambjentali tal-prodott mill-
fabbrikant, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta’
prodott tfisser ir-riżultati tal-immaniġġar 
tal-aspetti ambjentali tal-prodott mill-
fabbrikant, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu u li 
jirriżultaw fi tnaqqis ġenwin tal-impatt 
ambjentali ta’ prodott speċifiku matul il-
fażijiet kollha, jew kwalunkwe waħda 
mill-fażijiet, taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

‘Prestazzjoni ambjentali’ ma tistax tkun ristretta għad-dokumentazzjoni teknika ta’ prodott, 
iżda għandha tipprovdi benefiċċji ambjentali ġenwini. Inkella, din l-espressjoni tkun biss 
platitudni, fejn l-isforzi li jsiru jirriżultaw f’żieda fl-ispejjeż ambjentali meta mqabbla man-
nefqa totali fuq prodott speċifiku.

Emenda 57
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta' 
prodott tfisser ir-riżultati ta' l-immaniġġar 
ta' l-aspetti ambjentali tal-prodott mill-
fabbrikant, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

21. ‘Prestazzjoni ambjentali’ ta’
prodott tfisser ir-riżultati tal-immaniġġar 
mill-fabbrikant tal-effett globali tal-
prodott fuq l-ambjent matul iċ-ċiklu tal-
ħajja tiegħu, hekk kif riflessi fid-
dokumentazzjoni teknika tiegħu;

Or. en



AM\766500MT.doc 35/54 PE418.286v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Is-Cefic jappoġġa l-inklużjoni tal-ħtieġa li jitqies iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja fil-evalwazzjoni ta’ 
prestazzjoni ambjentali.

Emenda 58
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. ‘Titjib fil-prestazzjoni ambjentali’ 
tfisser il-proċess li jtejjeb il-prestazzjoni 
ambjentali ta' prodott matul ħafna 
ġenerazzjonijiet, għalkemm mhux 
neċessarjament fir-rispett ta' l-aspetti 
ambjentali kollha tal-prodott 
simultanjament;

22. ‘Titjib fil-prestazzjoni ambjentali’ 
tfisser it-tendenza sostnuta biex jitnaqqas 
l-impatt ambjentali ta’ prodott matul ħafna 
ġenerazzjonijiet, għalkemm mhux 
neċessarjament fir-rispett tal-aspetti 
ambjentali kollha tal-prodott fl-istess ħin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-titjib fil-prestazzjoni ambjentali ma għandhiex tkun formulazzjoni burokratika riflessa 
f’bidliet fid-dokumentazzjoni teknika, iżda għandu jkun tnaqqis ġenwin li jista’ jitkejjel fl-
impatt ambjentali ta’ prodott.

Emenda 59
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- biex tiġi stabbilita l-marka karbonika 
totali tal-prodott meta jitqiegħed fis-suq 
jew fis-servizz fl-Unjoni Ewropea,

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

    

Emenda 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma prodott li jkun kopert minn 
miżuri ta' implimentazzjoni jitqiegħed fis-
suq u/jew jibda jaħdem, marka ta' 
konformità CE għandha titwaħħal u 
dikjarazzjoni ta' konformità għandha 
tinħareġ li fiha l-fabbrikant jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu jassigura u 
jiddikjara li l-prodott jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-miżura ta' 
implimentazzjoni applikabbli.

1. Qabel ma prodott li jkun kopert minn 
miżuri ta' implimentazzjoni jew miżuri ta’ 
awtoregolamentazzjoni jitqiegħed fis-suq 
u/jew jibda jaħdem, marka ta’ konformità 
CE għandha titwaħħal u dikjarazzjoni ta’
konformità għandha tinħareġ li fiha l-
fabbrikant jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu jassigura u jiddikjara li l-
prodott jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
tal-miżura ta’ implimentazzjoni 
applikabbli.

Or. en

Emenda 61
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma prodott li jkun kopert minn 
miżuri ta' implimentazzjoni jitqiegħed fis-
suq u/jew jibda jaħdem, marka ta' 
konformità CE għandha titwaħħal u 
dikjarazzjoni ta' konformità għandha 

1. Qabel ma prodott li jkun kopert minn 
miżuri ta' implimentazzjoni jew miżuri ta’ 
awtoregolamentazzjoni jitqiegħed fis-suq 
u/jew jibda jaħdem, marka ta' konformità 
CE għandha titwaħħal u dikjarazzjoni ta’
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tinħareġ li fiha l-fabbrikant jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu jassigura u 
jiddikjara li l-prodott jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-miżura ta' 
implimentazzjoni applikabbli.

konformità għandha tinħareġ li fiha l-
fabbrikant jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu jassigura u jiddikjara li l-
prodott jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
tal-miżura ta’ implimentazzjoni 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun allinjat mal-Emenda 2 proposta hawn fuq.

Emenda 62
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6
Ċaqliq ħieles

imħassar

L-Istati Membri ma għandhomx iżommu, 
jillimitaw jew ixekklu t-tqegħid fis-suq jew 
it-tħaddim, fi ħdan it-territorji tagħhom, 
fuq il-bażi ta' rekwiżiti ta' ekodisinn 
relatati mal-parametri għall-ekodisinn
imsemmija fil-Parti I tal-Anness 1 li 
jaqgħu taħt il-miżura ta' implimentazzjoni 
applikabbli, ta' prodott li jkunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet kollha relevanti tal-
miżura ta' implimentazzjoni applikabbli u 
li jkollhom il-marka CE skond l-
Artikolu 5. 
2. L-Istati Membri ma għandhomx 
iżommu, jillimitaw jew ixekklu t-tqegħid 
fis-suq u/jew it-tħaddim, fi ħdan it-
territorji tagħhom, ta' prodott li jkollu l-
marka CE skond l-Artikolu 5 fuq il-bażi 
ta' rekwiżiti ta' ekodisinn relatati mal-
parametri għall-ekodisinn msemmija fil-
Parti 1 ta' l-Anness I fejn il-miżuri ta' 
implimentazzjoni applikabbli huma b'tali 
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mod li l-ebda rekwiżit tal-ekodisinn mhu 
meħtieġ.
3. L-Istati Membri ma għandhomx 
iżommu l-wiri ta' prodotti li ma jkunux 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-miżura 
ta' implimentazzjoni applikabbli, per 
eżempju fil-fieri, wirjiet u esibizzjonijiet 
oħra, kemm-il darba ikun hemm 
indikazzjoni ċara li dawn ma jistgħux 
jitqiegħdu fuq is-suq u/jew jitħaddmu 
qabel ma jsiru konformi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

    

Emenda 63
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b'mod partikulari permezz tat-tisħiħ ta' 
netwerks u ta' strutturi ta' sostenn, li 
jinkoraġġixxu lil impriżi żgħar u ta' daqs 
medju u ditti żgħar ħafna biex jadottaw 
approċċ ambjentalment sod mill-istadju 
tad-disinn tal-prodott u jadattaw ruħhom 
għal-leġiżlazzjoni Ewropea futura.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jinkoraġġixxu lil impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju u ditti żgħar ħafna biex jadottaw 
approċċ konformi mal-prinċipji għall-
ħarsien tal-ambjent mill-istadju tad-disinn 
tal-prodott u jadattaw ruħhom għal-
leġiżlazzjoni Ewropea futura.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżiti tal-ekodisinn ser ikunu sodisfatti, dawn iridu jkunu stabbiliti b’mod ċar. 
Approċċ li huwa konsistenti ma’ prinċipji għall-ħarsien tal-ambjent ifisser tnaqqis fl-ispejjeż 
ambjentali kollha ta’ prodott f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.

Emenda 64
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-SMEs u lill-impriżi żgħar ħafna b’kull 
assistenza fir-rigward ta’ informazzjoni 
dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn. Dawn ir-
rekwiżiti ma jistgħux jimponu piżijiet li 
huma sproporzjonali għall-għanijiet tal-
ekodisinn. L-Istati Membri jistgħu, fejn 
huwa ġġustifikat, jagħtu eżenzjonijiet 
temporanji minn rekwiżiti partikolarment 
onerużi b’rabta mal-kisba ta’ dawn l-
għanijiet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-SMEs u ditti żgħar ħafna huma partikolarment sensittivi għal bidliet f’dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jiġġeneraw spejjeż addizzjonali u burokrazija. Miżuri ta’ appoġġ li huma 
maħsuba sew huma utli u effettivi. Il-miżuri għalhekk ma għandhomx ikunu ristretti għall-
provvediment ta’ aċċess għall-informazzjoni, li huwa biss l-ewwel stadju fil-proċess tal-
aġġustament ta’ kundizzjonijiet ġodda tax-xogħol fi ħdan l-SMEs.
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Emenda 65
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 2 - punt (ċ) – il-parti tal-bidu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ċ) il-prodott għandu jirrappreżenta 
potenzjal sinifikanti għall-progress fir-
rigward ta' l-impatt ambjentali mingħajr 
ma jġib miegħu spejjeż eċċessivi, billi jqis 
b'mod partikulari:

ċ) il-prodott għandu jirrappreżenta 
potenzjal attwabbli teknikament u 
ġustifikabbli ekonomikament għall-
progress fir-rigward tal-impatt ambjentali 
mingħajr ma jġib miegħu spejjeż eċċessivi, 
ibbażati fuq analiżi tal-ispiża taċ-ċiklu tal-
ħajja, billi jqis b’mod partikulari:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Analiżi tal-ispiża għandha tkun ibbażata fuq iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja ta’ prodott.

Emenda 66
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 - punt (a) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott u l-aspetti ambjentali sinifikanti 
kollha, fost l-oħrajn l-effiċjenza fl-enerġija. 
Id-dettall ta' l-analiżi ta' l-aspetti ambjentali 
u tal-fattibilità tat-titjib għandhom ikunu 
proporzjonati mas-sinifikat tagħhom. L-
adozzjoni ta' rekwiżiti għall-ekodisinn 
dwar l-aspetti ambjentali sinifikattivi ta' 
prodott ma għandhiex tkun ittardjata b'mod 
eċċessiv minħabba inċertezzi dwar aspetti 
oħrajn;

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott li juża l-enerġija u l-aspetti 
ambjentali sinifikanti kollha, fost l-oħrajn 
l-effiċjenza fl-enerġija u l-marka 
karbonika totali. Id-dettall tal-analiżi tal-
aspetti ambjentali u tal-fattibilità tat-titjib 
għandhom ikunu proporzjonati mas-
sinifikat tagħhom. L-adozzjoni ta’ rekwiżiti 
għall-ekodisinn dwar l-aspetti ambjentali 
sinifikattivi ta’ prodott ma għandhiex tkun 
ittardjata b’mod eċċessiv minħabba 
inċertezzi dwar aspetti oħrajn;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

Emenda 67
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 - punt (a) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott u l-aspetti ambjentali sinifikanti 
kollha, fost l-oħrajn l-effiċjenza fl-enerġija. 
Id-dettall ta' l-analiżi ta' l-aspetti ambjentali 
u tal-fattibilità tat-titjib għandhom ikunu 
proporzjonati mas-sinifikat tagħhom. L-
adozzjoni ta' rekwiżiti għall-ekodisinn 
dwar l-aspetti ambjentali sinifikattivi ta' 
prodott ma għandhiex tkun ittardjata 
b'mod eċċessiv minħabba inċertezzi dwar 
aspetti oħrajn;

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott,
inkluż il-proċess tal-produzzjoni, u l-
aspetti ambjentali sinifikanti kollha, fost l-
oħrajn l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi. 
Id-dettall tal-analiżi tal-aspetti ambjentali u 
tal-fattibilità tat-titjib għandhom ikunu 
proporzjonati mas-sinifikat tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi inkluż l-użu tal-enerġija matul il-proċess tal-produzzjoni.

Emenda 68
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 - punt (a) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott u l-aspetti ambjentali sinifikanti 
kollha, fost l-oħrajn l-effiċjenza fl-enerġija. 

(a) tikkunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott 
u l-aspetti ambjentali sinifikanti kollha, 
fost l-oħrajn l-effiċjenza fl-enerġija u r-
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Id-dettall ta' l-analiżi ta' l-aspetti ambjentali 
u tal-fattibilità tat-titjib għandhom ikunu 
proporzjonati mas-sinifikat tagħhom. L-
adozzjoni ta' rekwiżiti għall-ekodisinn 
dwar l-aspetti ambjentali sinifikattivi ta' 
prodott ma għandhiex tkun ittardjata 
b'mod eċċessiv minħabba inċertezzi dwar 
aspetti oħrajn;

riżorsi. Id-dettall tal-analiżi tal-aspetti 
ambjentali u tal-fattibilità tat-titjib 
għandhom ikunu proporzjonati mas-
sinifikat tagħhom.

Or. en

Emenda 69
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 - punt (b) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq stima, li tikkunsidra l-impatt 
ambjentali, fuq il-konsumaturi u fuq il-
fabbrikanti, inklużi l-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju kif ukoll ditti żgħar ħafna fir-
rigward tal-kompetittività, inkluż fis-swieq 
barra mill-Komunità, l-innovazzjoni, l-
aċċess għas-suq, l-ispejjeż u l-benefiċċji;

(b) twettaq stima, li tikkunsidra l-impatt 
ambjentali, fuq il-konsumaturi u fuq il-
fabbrikanti, inklużi l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta’ daqs medju kif ukoll ditti żgħar ħafna
fir-rigward tal-kompetittività, inkluż fis-
swieq barra mill-Komunità, l-innovazzjoni, 
l-aċċess għas-suq, l-ispejjeż u l-benefiċċji;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet imsemmija fil-preambolu ma għandhomx ikunu esklużi mid-dispożizzjonijiet dwar 
it-twettiq tal-objettivi tal-ekodisinn. L-ekonomija tal-Komunità hija bbażata fuq l-attivitajiet 
ta’ SMEs u operaturi ekonomiċi żgħar (ditti żgħar ħafna), u l-interessi ta’ dawn ma 
għandhomx ikunu injorati fil-leġiżlazzjoni adottata.
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Emenda 70
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 - punt (f) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiffissa data(i) ta' implimentazzjoni, kull 
miżura jew perjodu f'diversi stadji, waqt li 
tikkunsidra b'mod partikolari l-impatti 
possibbli fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs 
medju kif ukoll ditti żgħar ħafna jew fuq 
gruppi ta' prodotti speċifiċi primarjament 
manifatturati minnhom stess.

(f) tiffissa data(i) ta’ implimentazzjoni, kull 
miżura jew perjodu f’diversi stadji, waqt li 
tikkunsidra b’mod partikolari l-impatti 
possibbli fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju kif ukoll ditti żgħar ħafna jew fuq 
gruppi ta’ prodotti speċifiċi manifatturati 
minnhom stess.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet imsemmija fil-preambolu ma għandhomx ikunu esklużi mid-dispożizzjonijiet dwar 
it-twettiq tal-objettivi tal-ekodisinn. L-ekonomija tal-Komunità hija bbażata fuq l-attivitajiet 
ta’ SMEs u operaturi ekonomiċi żgħar (ditti żgħar ħafna), u l-interessi ta’ dawn ma 
għandhomx ikunu injorati fil-leġiżlazzjoni adottata.

Emenda 71
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta' 
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mis-6 ta' Lulju 2007 biex tistabbilixxi pjan 
ta' ħidma li għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.

1. Skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta’
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2009 u kull tliet snin 
wara biex tistabbilixxi abbozz ta’ pjan ta’
ħidma li għandu jqis l-estensjoni tal-
ambitu ta’ prodotti relatati mal-enerġija u
li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Il-pjan ta' ħidma għandu jispeċifika, għat-
tliet snin sussegwenti, lista indikattiva ta' 
gruppi ta' prodotti li għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet għall-

L-abbozz tal-pjan ta’ ħidma għandu 
jispeċifika, għat-tliet snin sussegwenti, lista 
sħiħa ta’ gruppi ta’ prodotti li għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala prijoritajiet għall-
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adozzjoni tal-miżuri implimentattivi. adozzjoni tal-miżuri implimentattivi.

Il-pjan ta' ħidma għandu jiġi emendat 
kull tant żmien mill-Kummissjoni wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv.

L-abbozz tal-pjan ta’ ħidma għandu jiġi 
sottomess lill-Parlament Ewropew biex 
dan jikkunsidrah. Il-Parlament Ewropew 
għandu jikkunsidra kull grupp 
individwali ta’ prodotti separatament. Il-
pjan ta’ ħidma finali għandu jinkludi biss 
gruppi ta’ prodotti li għalihom il-
Parlament Ewropew ikun ta l-kunsens 
tiegħu. Ebda grupp ieħor ta’ prodotti ma 
għandu jkun ikkunsidrat mill-
Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ miżuri 
implimentattivi. Dawn jistgħu jiġu 
sottomessi mill-ġdid quddiem il-Parlament 
Ewropew għall-kunsens tiegħu f’abbozz 
futur ta’ pjan ta’ ħidma.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  

Emenda 72
Satu Hassi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 and 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta' 
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mis-6 ta' Lulju 2007 biex tistabbilixxi pjan 
ta' ħidma li għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.

1. Skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15 
u wara li jkun ġie kkonsultat il-Forum ta’
Konsultazzjoni msemmi fl-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha sa mhux iktar tard 
mis-6 ta’ Lulju 2010 biex tistabbilixxi pjan 
ta’ ħidma li għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.



AM\766500MT.doc 45/54 PE418.286v02-00

MT

Il-pjan għandu jinkludi lista ta’ 
prijoritajiet ta’ prodotti relatati mal-
enerġija (pereżempju, prodotti tal-
kostruzzjoni u deterġenti) u prodotti li 
jużaw l-ilma biex tkun regolata qabel l-
2012, ibbażata fuq l-impatt ambjentali 
tagħhom u l-ambitu tat-titjib potenzjali 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott.

Or. en

Emenda 73
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-2011, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa metodoloġija biex tħejji miżuri 
implimentattivi u tiffaċilita l-proċess ta’ 
prijoritizzazzjoni għal prodotti mhux 
relatati mal-enerġija inklużi prodotti li 
jużaw l-ilma, tessuti, għamara, prodotti 
tal-kostruzzjoni u deterġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija eżistenti għall-iżvilupp ta’ miżuri implimentattivi jeħtieġ li tiġi adattata biex 
tindirizza prodotti mhux relatati mal-enerġija.

Emenda 74
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 2 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

–  miżuri implimentattivi li jibdew b'dawk 
il-prodotti li ġew identifikati mill-ECCP 

–  miżuri implimentattivi li jibdew b’dawk 
il-prodotti jew gruppi ta’ prodotti li ġew 
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bħala li joffru potenzjal għoli għal tnaqqis 
effettiv meta mqabbel man-nefqa fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, bħal 
tagħmir li jsaħħan u dak li jsaħħan l-ilma, 
sistemi ta' muturi ta' l-elettriku, dawl kemm 
fis-settur domestiku kif ukoll fis-settur 
terzjarju, appliances domestiċi, tagħmir ta' 
l-uffiċċju fis-settur domestiku kif ukoll fis-
settur terzjarju, apparat elettroniku għall-
konsumatur u sistemi ta' HVAC (tisħin 
ventilazzjoni u arja kkundizzjonata);

identifikati mill-ECCP bħala li joffru 
potenzjal għoli għal tnaqqis effettiv meta 
mqabbel man-nefqa fl-emissjonijiet ta’
gassijiet b’effett ta’ serra, bħal tagħmir li 
jsaħħan u dak li jsaħħan l-ilma, sistemi ta’
muturi tal-elettriku, dawl kemm fis-settur 
domestiku kif ukoll fis-settur terzjarju, 
apparat domestiku, tagħmir tal-uffiċċju fis-
settur domestiku kif ukoll fis-settur 
terzjarju, apparat elettroniku għall-
konsumatur u sistemi ta’ HVAC (tisħin 
ventilazzjoni u arja kkundizzjonata);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun allinjata mal-Emenda għall-premessa 22 proposta hawn fuq.

Emenda 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fil-mod 
kif jitmexxew l-attivitajiet tagħha hi 
tosserva, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kull 
miżura ta' implimentazzjoni, 
parteċipazzjoni bbilanċjata tar-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u tal-
partijiet kollha interessati li huma 
kkonċernati bil- prodott/grupp ta' prodotti 
in kwistjoni, bħall-industrija, inklużi SMEs 
u l-industrija tas-snajja, it-trade unions, il-
kummerċjanti, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
importaturi, il-gruppi għall-protezzjoni 
ambjentali u l-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur. Dawn il-partijiet għandhom 
jikkontribwixxu, b'mod partikulari, biex 
jiġu definiti u riveduti miżuri ta' 
implimentazzjoni, biex tiġi eżaminata l-
effettività tal-mekkaniżmi stabbiliti li 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fil-mod 
kif jitmexxew l-attivitajiet tagħha hi 
tosserva, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kull 
miżura ta’ implimentazzjoni, 
parteċipazzjoni bbilanċjata tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-
partijiet kollha interessati li huma 
kkonċernati bil-prodott/grupp ta’ prodotti 
inkwistjoni, bħall-industrija, inklużi SMEs 
u l-industrija tas-snajja’, it-tredjunjins, il-
kummerċjanti, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
importaturi, il-gruppi għall-protezzjoni 
ambjentali u l-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur. Dawn il-partijiet għandhom 
jikkontribwixxu, b’mod partikulari, biex 
jiġu definiti u riveduti miżuri ta’
implimentazzjoni u miżuri addizzjonali 
rilevanti sabiex tkun stimolata l-
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jissorveljaw is-suq, u biex jiġu valutati 
ftehim voluntarji u miżuri oħra ta' awto-
regolamentazzjoni. Dawn il-partijiet 
għandhom jiltaqgħu fil-Forum 
Konsultattiv. Ir-regoli ta' proċedura tal-
Forum għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni.

prestazzjoni ambjentali ta’ prodotti matul 
iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom, bħall-
promozzjoni ta’ mudelli kummerċjali 
alternattivi, biex tiġi eżaminata l-effettività 
tal-mekkaniżmi stabbiliti li jissorveljaw is-
suq, u biex jiġu valutati ftehim voluntarji u 
miżuri oħra ta’ awtoregolamentazzjoni. 
Dawn il-partijiet għandhom jiltaqgħu fil-
Forum Konsultattiv. Ir-regoli ta’ proċedura 
tal-Forum għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Forum ta’ Konsultazzjoni għandu jimmira għall-aktar djalogu wiesa’ kemm jista’ jkun.

Emenda 76
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dwar ir-regoli li japplikaw għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali skond din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali stipulati għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, 
u għandhom iqisu l-grad ta' nuqqas ta' 
konformità u n-numru ta' unitajiet ta' 
prodotti li mhumiex konformi mqiegħda 
fis-suq tal-Komunità. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 23(1) u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dwar ir-regoli li japplikaw għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali skont din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali stipulati għandhom 
ikunu proporzjonali għan-nuqqas ta’ 
riskju maħluq mill-prodott iżda, fl-istess 
ħin, effettivi, proporzjonati u dissważivi, u 
għandhom iqisu l-grad ta’ nuqqas ta’
konformità u n-numru ta’ unitajiet ta’
prodotti li mhumiex konformi mqiegħda 
fis-suq tal-Komunità. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 23(1) u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tat-twettiq tal-għanijiet tad-direttiva tal-ekodisinn, għall-kuntrarju ta’ regoli 
oħrajn, fejn l-għan ewlieni huwa li l-konsumaturi jkunu mħarsa mir-riskju attwali bħala 
riżultat mit-tqegħid fis-suq ta’ prodotti potenzjalment mhux siguri, il-penali applikati 
għandhom jirriflettu n-nuqqas ta’ riskju derivat mill-falliment li jiġu implimentati l-prinċipji 
ta’ din id-direttiva. Il-penali għandha tkun proporzjonali għar-riskju maħluq.

Emenda 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill-2012 il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid kemm hu 
xieraq it-twessigħ ta’ l-ambitu tad-
Direttiva għal prodotti mhux relatati ma’ 
l-enerġija, l-effikaċja ta' din id-Direttiva u 
tal-miżuri implimentattivi tagħha, il-limitu 
tal-miżuri implimentattivi, il-mekkaniżmi 
ta' sorveljanza tas-suq u kwalunkwe awto-
regolazzjoni relevanti stimulata, wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
msemmi fl-Artikolu 18, u kif ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda din 
id-Direttiva.

Mhux aktar tard mill-2015 il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid l-effikaċja 
ta’ din id-Direttiva u tal-miżuri 
implimentattivi tagħha, il-limitu tal-miżuri 
implimentattivi, il-mekkaniżmi ta’
sorveljanza tas-suq u kwalunkwe awto-
regolazzjoni relevanti stimulata, wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
msemmi fl-Artikolu 18, u kif ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda din 
id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabel ma jiġi kkunsidrat aktar twessigħ tal-ambitu, jeħtieġ li d-Direttiva bħala tali tkun 
riveduta. Għadha ma nġabret ebda esperjenza dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
inkwistjoni. Iridu jgħaddu ftit tas-snin qabel ma jkun hemm informazzjoni disponibbli dwar l-
esperjenzi tal-fabbrikant bir-rekwiżiti tal-ekodisinn u l-impatt tagħhom fuq is-swieq. Saż-
żmien meta l-operazzjoni u l-effikaċja tad-Direttiva jkunu ġew ittestjati fil-prattika, 
kwalunkwe twessigħ ieħor tal-ambitu ikun prematur. 
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Emenda 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill-2012 il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid kemm hu 
xieraq it-twessigħ ta’ l-ambitu tad-
Direttiva għal prodotti mhux relatati ma’ 
l-enerġija, l-effikaċja ta' din id-Direttiva u 
tal-miżuri implimentattivi tagħha, il-limitu 
tal-miżuri implimentattivi, il-mekkaniżmi 
ta' sorveljanza tas-suq u kwalunkwe awto-
regolazzjoni relevanti stimulata, wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
msemmi fl-Artikolu 18, u kif ikun xieraq, 
għandha tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda din 
id-Direttiva.

Mhux aktar tard mill-2012 il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra mill-ġdid l-effikaċja 
ta’ din id-Direttiva u tal-miżuri 
implimentattivi tagħha, fejn tiffoka b’mod 
speċifiku fuq iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja ta’ 
prodotti inkluża l-ġestjoni sostenibbli ta’ 
riżorsi u l-promozzjoni tal-użu mill-ġdid u 
r-riċiklaġġ,, il-limitu tal-miżuri 
implimentattivi, il-mekkaniżmi ta’
sorveljanza tas-suq u kwalunkwe 
awtoregolazzjoni relevanti stimulata –
inkluża l-promozzjoni ta’ mudelli 
kummerċjali alternattivi biex titrawwem 
prestazzjoni ambjentali matul iċ-ċiklu 
sħiħ tal-ħajja ta’ prodotti, bħall-
applikazzjoni ta’ ħsieb funzjonali, id-
dematerjalizzazzjoni u l-ispirazzjoni min-
natura (biomimicry) pereżempju -, wara 
konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv 
msemmi fl-Artikolu 18 hawn fuq, u kif 
ikun xieraq, għandha tippreżenta proposti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
temenda din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 2
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Emenda 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta għal direttiva
AnnessI - parti 1 - punt 1.1 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) użu mill-ġdid jew irkuprar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun ikkjarifikat li l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ huma koperti skont id-definizzjoni.

Emenda 80
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Anness I - parti 1 - punt 1.2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-marka karbonika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.
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Emenda 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Anness I - parti 1 - punt 1.3 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-użu ta' sustanzi klassifikati bħala 
perikolużi għas-saħħa u/jew għall-
ambjent skond id-Direttiva tal-
Kunsill 67/548/KEE tas-
27 ta' Ġunju 1967 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, 
l-imballaġġ u l-ittikketjar ta' sustanzi 
perikolużi, u tenut kont tal-leġiżlazzjoni 
dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi 
speċifiċi, bħad-Direttivi 76/769/KEE jew 
2002/95/KE;

(d) l-użu ta’ sustanzi li jissodisfaw il-
kriterji tal-Artikolu 57 tar-Regolament 
1907/2006/KE (REACH) u identifikati 
skont l-Artikolu 59(1) ta’ dak ir-
Regolament, u tenut kont tal-leġiżlazzjoni 
dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ sustanzi 
speċifiċi, bħad-Direttivi 76/769/KEE jew 
2002/95/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu sigur ta’ sustanzi kimiċi huwa rregolat taħt id-dispożizzjonijiet ta’ REACH (ir-
Regolament 1907/2006/KE). Dan ir-Regolament huwa l-istrument dwar politika tas-sustanzi 
kimiċi l-aktar komprensiv u esiġenti fid-dinja. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jtejjeb il-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mir-riskji li jistgħu jkunu imposti minn perikli assoċjati 
ma’ sustanzi kimiċi. Għandhom jiġu kkunsidrati sustanzi li jikkawżaw tħassib kbir. 
Madankollu għandhom jiġu evitati miżuri fi ħdan il-propsta tal-Ekodisinn li jiddupplikaw, 
huma inkonsistenti ma’, jew jikkontradixxu d-dispożizzjonijiet ta’ REACH. 

Emenda 82
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Anness I - parti 2 - inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-marka karbonika tal-prodott, tal-inqas 
meta jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz fl-
Unjoni Ewropea;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.

Emenda 83
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva
Anness I - parti 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jindirizzaw l-aspetti ambjentali 
identifikati fil-miżura ta' implimentazzjoni 
bħala li huma kapaċi li jiġu influwenzati 
b'mod sostanzjali mid-disinn tal-prodott, il-
fabbrikanti tal-prodotti ikunu meħtieġa 
jagħmlu stima tal-mudell tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, abbażi ta' ipoteżi 
realistika dwar il-kundizzjonijiet normali u 
l-finijiet ta' l-użu. Aspetti ambjentali oħra 
jistgħu jiġu valutati fuq bażi volontarja.

1. Meta jindirizzaw l-aspetti ambjentali 
identifikati fil-miżura ta’ implimentazzjoni 
bħala li huma kapaċi li jiġu influwenzati 
b’mod sostanzjali mid-disinn tal-prodott, 
il-fabbrikanti tal-prodotti li jużaw l-
enerġija jkunu meħtieġa jagħmlu stima tal-
mudell tal-prodotti li jużaw l-enerġija 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, abbażi ta’
ipoteżi realistika dwar il-kundizzjonijiet 
normali u l-finijiet tal-użu u l-marka 
karbonika. Aspetti ambjentali oħra jistgħu 
jiġu valutati fuq bażi volontarja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar li l-prestazzjoni tal-konsum tal-enerġija waħedha mhix ser tkun biżżejjed biex 
tippromwovi prattiki li jnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra; il-marka karbonika totali tal-
prodotti issa għandha tkun meqjusa u l-utenti wkoll għandhom ikunu infurmati b’din il-marka 
f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott sabiex ikunu promossi prodotti li għandhom impatt 
żgħir fuq il-bidla fil-klima.
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Emenda 84
John Bowis

Proposta għal direttiva
Anness VIII - punt 9 - titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. IL-KOMPATIBBILTÀ TA’ L-
INĊENTIVI

9. IL-KONSISTENZA TAL-
POLITIKA:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li t-titlu huwa konsistenti mat-tifsira ta’ din il-klawsola.

Emenda 85
John Bowis

Proposta għal direttiva
Anness VIII - punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. IL-KOPERTURA TAS-SETTUR 
TAL-PRODOTT
Miżuri ta’ awtoregolamentazzjoni 
normalment ma għandhomx ikunu 
aċċettati li jissodisfaw il-kriterji stipulati 
f’dan l-Anness sakemm is-sehem tal-
volum tal-produzzjoni tal-prodott jew tal-
grupp tal-prodott fl-UE ma tkunx 75% 
jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe proposta għal miżura ta’ awtoregolamentazzjoni tkun 
rappreżentattiva biżżejjed tal-prodott jew tal-grupp ta’ prodotti, u b’hekk tindirizza l-
problema ta’ wisq ħafna operaturi kummerċjali diżonesti li potenzjalment jistgħu jdgħajfu l-
kredibiltà tal-miżura ta’ awtoregolamentazzjoni. Bħalissa ma hemm ebda restrizzjoni 
proposta fit-test tal-Kummissjoni, u hemm ir-riskju li mingħajr restrizzjoni bħal din l-
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awtoregolamentazzjoni volontarja tista’ tkun ikkunsidrata li mhijiex vijabbli anke jekk tista’ 
tagħti riżultati b’mod aktar mgħaġġel u irħis minn miżuri implimentattivi.
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