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Il-ħtieġa li ngħixu
f’limiti ambjentali
Il ħtieġa li ngħixuIl ħtieġa li ngħixu

jistgħu jiġġeddu. Iżda s-soċjetà tagħna, imbuttata 
mill-konsum, qed tqiegħed pressjoni enormi fuq 
il-pjaneta. 

L-impronta ambjentali tal-Ewropa hija waħda 
mill-akbar fi l-pjaneta. Kieku l-bqija tad-dinja 
tgħix bħall-Ewropej, kien ikun jeħtiġilha r-riżorsi 
ta’ aktar minn żewġ dinjiet biex iżommuha. 

It-tkabbir ekonomiku u l-iżvilipp ta’ teknoloġiji 
ġodda tul ħafna għexieren ta’ snin ġabu livelli 
ġodda ta’ kumdità għal ħajjitna. Dan wassal għal 
domanda dejjem tikber għal prodotti u servizzi u, 
wara, għal domanda li qed tikber għal enerġija u 
riżorsi. 

Il-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw qed 
jikkontribwixxi għal ħafna mill-problemi am-
bjentali tal-lum, bħal tisħin globali, tniġġis, riżorsi 
naturali dejjem jonqsu u telf ta’ bijodiversità. 

1
1. Introduzzjoni

Il-ħtieġa li ngħixu 
f’limiti ambjentali

Biex il-ħajja tkun sostenibbli r-riżorsi naturali 
tad-dinja għandhom jintużaw b’rata li biha jkunu 
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L-impatti tal-konsum tagħna qed jinħassu 
globalment: l-UE hija dipendenti fuq impor-
tazzjonijiet tal-enerġija u riżorsi naturali, u 
proporzjon dejjem jikber ta’ prodotti kkun-
smati fl -Ewropa jitkabbar u jinħadem fi  bnadi 
oħra tad-dinja.

Il-konsum mhux sostenibbli u x-xejriet ta’ 
produzzjoni qed jolqtu dejjem aktar l-ambjent 
naturali, is-soċjetà, l-ekonomija u n-negozju. 
Jeħtiġilna ngħixu b’mod aktar sostenibbli. Dan 
ifi sser ninqdew aktar b’anqas.

Il-kwalità tal-ħajja tagħna, il-ġid u t-tkabbir 
ekonomiku jiddependu minn għejxien fi l-li-
miti tar-riżorsi li għandna. Biex nagħmlu dan 
ikollna nibdlu l-mod kif niddisinjaw, nagħmlu, 
nużaw u niddisponu mill-prodotti. Biex din il-
bidla tinkiseb ikollna lkoll ninvolvu lilna nfusna 
– individwi, familji, negozji, gvernijiet lokali u 
nazzjonali, kif ukoll il-komunità dinjija.

Dan il-brochure jispjega kif bidla bħal din 
tista’ sseħħ. Jagħti ħarsa lejn kif nistgħu 
niżguraw riżorsi naturali biżżejjed u ambjent 
aħjar għall-ġenerazzjonijiet futuri billi nsiru 
aktar intelliġenti, aktar indaf u aktar effi  ċjenti 
fl -enerġija u r-riżorsi.

 

Iċ-ċittadini tal-UE huma anqas minn 
10% tal-popolazzjoni tad-dinja, iżda 
jikkunsmaw nofs il-produzzjoni 
tal-laħam fi d-dinja, kwart tal-karta 
tagħha u 15% tal-enerġija tagħha.

kg006508MT_2.indd   4 12/07/10   08:37



5

Djar, familji, oġġetti tad-dar, ikel u safar huma 
fl imkien responsabbli għal bejn 70% u 80% tal-
impatti kollha ambjentali, f’fi rxa minn tniġġis u 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-użu ta’ arti-
jiet u l-iskart.

2
Il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli jfi ssru l-użu ta’ 
riżorsi naturali u tal-enerġija b’mod aktar effi  ċjenti u bit-
tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u ta’ impatti am-
bjentali oħra. Huma jifssru dak kollu li għandu x’jaqsam 
mal-produzzjoni u l-użu ta’ prodotti u servizzi b’mod li 
l-anqas jagħmel ħsara lill-ambjent. L-għan huwa li ninqdew 
fi l-ħtiġijiet bażiċi tagħna għal prodotti u servizzi, waqt 
li nġibu kwalità ta’ ħajja aħjar u niżguraw ukoll li jibqgħu 
riżorsi biżżejjed għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-konsum sostenibbli għandu x’jaqsam mal-istil tal-ħajja 
tagħna, il-mod kif nixtru u kif nużaw u niddisponu minn 
prodotti u servizzi. Il-produzzjoni sostenibbli tiff oka fuq it-
tnaqqis tal-impatti ambjentali ta’ proċessi ta’ produzzjoni u 
fuq it-tfassil ta’ prodotti aħjar.

L-effi  ċjenza fi r-riżorsi u fl -enerġija hija l-bażi tal-kom-
petittività tal-Ewropa għall-ġejjieni. Il-konsum u l-pro-
duzzjoni sostenibbli joħorġu l-massimu ta’ dak li jista’ 
jwettaq in-negozju biex ibiddel sfi di ambjentali f’opportu-
nitajiet ekonomiċi waqt li jipprovdi trattament aħjar għall-
konsumaturi.

2. X’inhuma konsum u produzzjoni sostenibbli?
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3Jista’ jsir ħafna biex il-mod kif nikkunsmaw u 
nipproduċu fl -Ewropa jsir aktar sostenibbli, 
mingħajr spejjeż addizzjonali u b’benefi ċċji 
għall-kumpanniji u l-familji.

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
jirrikonoxxu li bidla għal ekonomiji u stili ta’ 
ħajja aktar sostenibbli hija vitali, u qed jieħdu 
azzjoni. F’Lulju 2008, il-Kummissjoni Ewropea 
ppreżentat Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Konsum 
u l-Produzzjoni Sostenibbli u dwar Politika 
Industrijali Sostenibbli.

Dan għandu l-għan li jitjieb ir-rendiment 
ambjentali b’mod kumplessiv tal-prodotti tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom kollu, tinġieb ’il 
quddiem u tkun stimulata d-domanda għal 
prodotti u teknoloġiji ta’ produzzjoni aħjar, 
u li l-konsumaturi jkunu megħjuna jagħmlu 
għażliet aħjar. Ifi ttex ukoll li l-industrija tal-UE 
tkun inkuraġġita tieħu vantaġġ minn opportu-
nitajiet biex tagħmel innovazzjoni ħalli b’hekk 

tiżgura li tibqa’ fi t-tmexxija tal-prestazzjoni 
ambjentali.

Il-pjan ta’ azzjoni jibni fuq approċċi eżistenti, 
bħal leġiżlazzjoni dwar l-iddisinjar ta’ prodotti 
li jużaw l-enerġija, skemi ta’ tikkettar, sistemi 
ta’ immaniġġjar ambjentali u inċentivi għaċ-
ċittadini u awtoritajiet pubbliċi għal xiri ta’ 
prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. 
Il-pjan jikkumplementahom u jipprovdi għal 
azzjonijiet ġodda, fejn jeżistu diff erenzi, biex 
jagħmilhom jaħdmu fl imkien b’mod integrat. 
Jesplora wkoll modi ta’ promozzjoni ta’ pro-
duzzjoni u konsum sostenibbli fuq livell inter-
nazzjonali.

Il-miżuri tal-UE dwar konsum u pro-
duzzjoni sostenibbli jiff okaw fuq erba’ objet-
tivi prinċipali: prodotti aħjar, konsum aktar 
intelliġenti, produzzjoni aktar sempliċi u aktar 
nadifa u appoġġ għal sforzi globali. 

3. X’qed tagħmel l-UE dwar dan? 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm
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4

 4. Il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u l-Pjan 

   ta’ Azzjoni ta’ Politika Industrijali Sostenibbli 

Ħafna mill-prodotti li nixtru u nużaw kuljum 
għandhom impatt sinifi kanti fuq l-ambjent 
– mill-materjali li jintużaw biex isiru, għall-
enerġija meħtieġa biex jintużaw u l-iskart li 
joħolqu malli ma jibqgħux jintużaw. 

Jekk is-soċjetà moderna trid tkun sostenibb-
li għal żmien twil, il-prodotti li jikkawżaw 
l-anqas ħsara ambjentali għandhom isiru 
l-istandard aċċettat.

L-iddisinjar fl -effi  ċjenza fl -użu 
tal-enerġija u tar-riżorsi

L-ewwel pass importanti huwa li l-prodotti 
li jużaw enerġija eċċessiva u riżorsi natu-
rali, jew li jkollhom sustanzi perikolużi jew li 
jħallu emissjonijiet li jagħmlu ħsara, jitneħħew 
bil-mod il-mod. Il-pass ta’ wara huwa li ssir 
promozzjoni ta’ prodotti effi  ċjenti fl -użu ta’ 
enerġija u riżorsi b’rendiment ambjentali 
tajjeb. Dan ifi sser li kollox jibda fi l-fażi tad-
disinn. Huwa meqjus li 80% tal-impatti kollha 
relatati ma’ prodotti jkunu determinati f’dan 
l-istadju.

Fl-2005, l-UE għaddiet liġi li biha l-manifat-
turi jkollhom jiff okaw fuq l-użu tal-enerġija 
u aspetti ambjentali oħra matul il-fażi tal-
ħolqien u t-tfassil ta’ prodott.

Skont id-Direttiva dwar l-Ekodisinn ta’ Pro-
dotti li jużaw l-Enerġija, miżuri speċifi ċi għal 
prodott jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti ta’ pres-
tazzjoni għal fi rxa wiesgħa ta’ prodotti ta’ 
kuljum li jużaw ammont kbir ta’ enerġija, bħal 
kaldaruni u tagħmir għat-tisħin tal-ilma, kom-
pjuters jew settijiet tat-televixin. Prodotti li 
ma jissodisfawx dawn ir-rekwiżiti ma jistgħux 
jitqiegħdu fi s-suq Ewopew.

Għalkemm l-għan ewlieni tagħha huwa li -
nnaqqsu l-użu tal-enerġija, id-Direttiva tim-
poni obbligu li jitqies iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja 
tal-prodotti. Dan jippermetti li jittieħdu inkun-
siderazzjoni aspetti ambjentali, bħal materjali 
użati, l-użu tal-ilma, l-emissjonijiet, kwistjoni-
jiet ta’ skart u r-riċiklabbiltà.

Il-pjan ta’ azzjoni jestendi d-Direttiva biex 
ikunu inklużi prodotti relatati mal-enerġija. 

Prodotti aħjarProdotti aħjarProdotti aħjarProdotti aħjar
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Metodi u dejta konsistenti u affi  dabbli huma essen-
zjali għal dawk li jagħmlu l-politika u għan-negozju 
biex tkun evalwata l-prestazzjoni ambjentali ġenerali 
u biex isir monitoraġġ tal-progress.

Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħdem biex tiddefi nixxi metodi assigurati għall-
kwalità għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali ta’ prodotti tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom kollu. Dawn se jkunu disponibbli f’manwal għall-industrija u l-kummerċ. 

Se jkopri wkoll prodotti li ma jikkunsmawx 
enerġija meta jintużaw iżda li għandhom 
impatt dirett fuq il-konsum tal-enerġija, bħal 
strumenti li jużaw l-ilma jew it-twieqi. Viti li 
ma jaħlux ilma u rjus tal-pajpijiet tad-doċoċ, 
pereżempju, jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma 
u, għalhekk, inaqqsu l-ammont ta’ enerġija 
użata biex jissaħħan l-ilma, u hekk ikunu ff ran-
kati fl us u riżorsi. Skont id-Direttiva estiża, 
jistgħu wkoll ikunu stabbiliti standards minimi 
obbligatorji għal dawn il-prodotti.

Barra minn rekwiżiti minimi, id-Direttiva 
dwar l-Ekodisinn tiddefi nixxi wkoll punti ta’ 
riferiment volontarji ta’ prestazzjoni ambjentali. 
Pereżempju, jekk ċerti kaldaruni għat-tisħin 

tal-ilma jnaqqsu l-konsum tagħhom ta’ enerġija 
aktar minn prodotti oħra simili, l-istandard ta’ 
dawn il-kaldaruni għandu jservi bħala punt ta’ 
riferiment għall-industrija kollha. Ir-rekwiżiti u 
l-punti ta’ riferiment ikunu riveduti biex jitqies 
il-progress teknoloġiku.

Fl-2012, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
eżami mill-ġdid dwar l-effi  kaċja tad-Direttiva 
estiża dwar l-Ekodisinn u tikkonsidra jekk 
għandhiex tkun estiża għall-prodotti kollha. 
Il-pjan ta’ azzjoni għandu wkoll ikun eżaminat 
mill-ġdid fl -istess żmien.

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Dejta u metodi 
konsistenti 
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Konsum aktar
intelliġenti: xiri għas-

Konsum aktaronsum ak
sostenibbiltà
nti: xiri għasnti: xiri għas

Il-konsumaturi jistgħu jwettqu rwol importanti 
fi l-ħarsien tal-ambjent bl-għażliet li jagħmlu 
meta jixtru l-prodotti. Ix-xiri ekoloġiku huwa 
eħfef milli wieħed jaħseb. Hemm għadd ta’ 
sistemi ta’ tikkettar li jgħinu lill-konsumaturi 
billi jagħtu dettalji dwar il-prestazzjoni am-
bjentali ta’ ċerti prodotti. Waqt li l-leġiżlazzjoni 
tal-UE, bħad-Direttiva dwar l-Ekodisinn, 
tiżgura t-titjib tekniku tal-prodotti, it-tikkettar 
huwa ta’ għajnuna biex tingħata informazzjoni 
kruċjali biex il-konsumaturi jagħmlu għażliet 
informati.

Fittex it-tikketta

Id-Direttiva tal-UE dwar it-tikkettar dwar 
l-enerġija diġà tesiġi li l-manifatturi u 
l-bejjiegħa bl-imnut jipprovdu lill-konsuma-
turi b’tikketti li juru l-konsum ta’ enerġija ta’ 
tagħmir domestiku, bħal magni tal-ħasil tal-
ħwejjeġ u tal-platti.

Il-pjan ta’ azzjoni jestendi dan it-tikkettar 
għal fi rxa usa’ ta’ prodotti, inklużi prodotti li 
jużaw l-enerġija u prodotti relatati magħha. 
Dan għandu jġib ħafna benefi ċċji. Tikketti li 
juru li twieqi partikulari kapaċi jaqtgħu l-arja 
ta’ ġewwa minn ta’ barra, jistgħu, pereżempju, 
jgħinu lill-konsumaturi mhux biss biex jagħżlu 
twieqi aħjar meta jkunu qed jirrinovaw djar-
hom iżda wkoll biex jiff rankaw il-fl us fi l-konti-
jiet tagħhom għall-enerġija.

Mod ieħor ħafi f għall-konsumaturi kemm 
pubbliċi kif ukoll privati fl -għażla ta’ prodotti 
fi s-suq li l-anqas li jagħmlu ħsara lill-am-
bjent, huwa li dawn ifi ttxu l-Ekotikketta tal-UE 
li tingħaraf malajr mil-logo tagħha bil-fj ura. 
It-tikketta tqis l-impatti ambjentali ewlenin 
ta’ prodott, kif ukoll il-prestazzjoni ambjen-
tali tiegħu. Dawk il-prodotti biss bl-anqas 
impatt ambjentali – madwar 10-20% tal-pro-
dotti – jistgħu jissodisfaw il-kriterji tal-Eko-
tikketta tal-UE. Bħalissa l-Ekotikketta tal-UE 
tkopri prodotti tal-ħasil, tagħmir domestiku, 
prodotti tal-karta, oġġetti ta’ lbies, prodotti 
tad-dar u tal-ġnien, lubrikanti u servizzi bħall-
akkomodazzjoni għat-turisti.

Il-pjan ta’ azzjoni jsaħħaħ l-Ekotikketta tal-
UE, billi jwessa’ l-għadd ta’ prodotti u servizzi 
koperti u billi jiff oka fuq dawk b’impatti am-
bjentali l-aktar sinifi kanti u bl-ogħla potenzjal 
għal titjib. Dan l-ambitu 
usa’ jinkludi l-possibbiltà 
li jkunu żviluppati kri-
terji għal prodotti tal-ikel 
u x-xorb. L-Ekotikketta 
tal-UE riveduta għandha 
tnaqqas ukoll il-burokra-
zija u tissimplifi ka l-kri-
terji għal kumpanniji li 
japplikaw għat-tikketta.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm

Konsum aktar intelliġenti: 
xiri għas-sostenibbiltà

4
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Xiri u bejgħ ekoloġiku

Jekk irridu nibdlu d-drawwiet tagħna bħala 
konsumaturi allura jeħtiġilna nkunu nafu fejn 
u kif nixtru prodotti li ma jagħmlux ħsara 
lill-ambjent. Bħala messaġġiera ewlenin bejn 
il-konsumaturi u l-produtturi, il-bejjiegħa 
bl-imnut għandhom qawwa enormi biex iqaj-
mu kuxjenza u jinfl uwenzaw għażliet fi x-xiri 
billi jqiegħdu varjetajiet aktar sostenibbli fuq 
l-ixkafef tagħna.

Il-bejjiegħa bl-imnut qegħdin dejjem aktar 
jagħrfu s-sostenibbiltà bħala opportunità kbira 
għan-negozji tagħhom biex jikbru, jikkompetu 
u jiġġeddu. Iżda jeħtieġ ikun hemm aktar sforzi 
fi s-settur tal-bejgħ bl-imnut u fi l-katina tiegħu 
ta’ provvista, għall-promozzjoni ta’ prodotti 
sostenibblii u biex tingħata informazzjoni 
aħjar lill-konsumaturi. Jistgħu jimpenjaw lil-
hom infushom, pereżempju, li joff ru prodotti 
tal-injam aktar sostenibbli, jippromwovu x-xiri 
ta’ bozoz tad-dawl li jiff rankaw l-enerġija u 
jnaqqsu l-impronta ambjentali tagħhom stess.

Biex tgħin biex dan iseħħ, il-Kummissjoni 
Ewropea waqqfet Forum ta’ Bejgħ bl-Imnut, 
li jiġbor fi h għadd ta’ partijiet interessati oħra, 
inklużi produtturi, kif ukoll konsumaturi u 
organizzazzjonijiet oħra mhux governattivi. 

L-għan huma li ġġiegħel lil bejjiegħa bl-imnut 
individwali kbar jimpenjaw lilhom infushom 
jagħmlu sensiela ta’ azzjonijiet ambjentali, 
ambizzjużi u konkreti, li jkunu mmonitorjati 
regolarment. Il-Kummissjoni EwropeaM
tagħti l-appoġġ tagħha 
wkoll għal miżuri li jżidu 
l-għarfi en tal-konsuma-
turi u jgħinu lix-xerrejja 
jagħmlu għażliet aktar 
sostenibbli.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm 

Barra mix-xogħol tal-
Forum ta’ Bejgħ bl-Imnut 
għall-promozzjoni ta’ xiri 
sostenibbli, kienu żviluppati 
għadd ta’ mezzi biex, fost 
aff arijiet oħra, tingħata informazzjoni liż-
żgħażagħ u lill-adulti dwar konsum sostenibb-
li. Dawn jinkludu d-Djarju Ewropa għal stu-
denti tfal, li jitqassam fl -iskejjel fl -UE, kif ukoll 
għodda elettronika edukattiva u informattiva li 
għandha tinkludi modjul dwar konsum soste-
nibbli minn Novembru 2009.

http://www.dolceta.eu 

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Nfi q bil-għaqal ta’ fl us pubbliċi

L-awtoritajiet pubbliċi tal-Ewropa huma 
konsumaturi infl uwenti. Kull sena, jonfqu 16% 
tal-GDP tal-UE – jew madwar €2  000 biljun – 
għal prodotti u servizzi. Billi jinkludu konside-
razzjonijiet ambjentali fi l-proċeduri tagħhom 
għal sejħiet għal off erti, l-awtoritajiet pubbliċi 
jistgħu jiff rankaw l-enerġija, ilma u riżorsi u jna-
qqsu l-iskart u t-tniġġis, waqt li jieħdu l-aħjar 
valur għal fl ushom mill-kuntratti tagħhom. 
Dan l-hekk imsejjaħ ksib pubbliku ekoloġiku 
(GPP) jista’ jwettaq rwol importanti biex ikunu 
stimulati prodotti ġodda, teknoloġiji ekoloġiċi 
u l-innovazzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li nofs 
il-proċeduri kollha ta’ sejħiet għal off erti 

fl -Istati Membri tal-UE għandhom ikunu 
ekoloġiċi sal-2010. Din il-mira hija mar-
buta ma’ proċess biex ikunu stabbiliti kriterji 
komuni għal 10 gruppi ta’ prodotti u servizzi 
ta’ prijorità. Il-Kummissjoni tipprovdi kitt ta’ 
strumenti għal taħriġ u gwida biex tgħin lill-
awtoritajiet pubbliċi japplikaw il-kriterji, li 
kienu żviluppati b’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri u ma’ partijiet interessati. 

Studju riċenti juri li jekk ikun ipprattikat il-
GPP fl -għaxar setturi ta’ prijorità, dan jista’ 
jwassal għal tnaqqis medju ta’ 25% f’emissjo-
nijiet ta’ CO

2
 u jnaqqas l-ispiża globali għal 

xiri pubbliku b’1%. L-istess studju juri wkoll 
li, bħala medja, fi s-seba’ Stati Membri li qed 
imorru l-aħjar (l-Awstrija, id-Danimarka, il-
Finlandja, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Iżvezja u 

1. Kostruzzjoni
2. Servizzi tal-Ikel u l-kejtering
3. Trasport
4. Elettriċità
5. Tagħmir tal-IT għall-uffi  ċċju
6. Tessuti
7. Karta għall-istampar u grafi ka
8. Għamara
9. Prodotti u servizzi ta’ tindif
10. Prodotti u servizzi għall-ġnien

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

L-għaxar gruppi ta’ 
prodotti u servizzi 
ta’ prijorità għal 
GPP 
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r-Renju Unit), 45% tal-valur tal-ksib totali u 
55% tal-għadd totali ta’ kuntratti ta’ ksib jin-
kludu konsiderazzjonijiet ambjentali.

Riċentement leġiżlazzjoni ġdida introduċiet 
kriterji obbligatorji għal GPP f’ċerti setturi. 
Ir-Regolament dwar l-Energy Star jistabbi-
lixxi standards minimi ta’ effi  ċjenza fl -enerġija 
għax-xiri ta’ tagħmir tal-IT minn gvernijiet 
ċentrali u istituzzjonijiet tal-UE. Id-Diret-

tiva dwar il-ksib ta’ vetturi nodfa u effi  ċjenti 
fl -użu tal-enerġija, tobbliga lill-awtoritajiet 
pubbliċi u lill-operaturi li jqisu l-ispejjeż tul 
ħajjet dawn il-vetturi f’dak li hu konsum tal-
enerġija, emissjonijiet ta’ CO2 u ta’ pollutanti. 
Għal prodotti relatati mal-enerġija, il-Kum-
missjoni pproponiet li jkunu stabbiliti livelli 
obbligatorji ta’ GPP għal awtoritajiet pubbliċi 
meta rrevediet id-Direttiva dwar it-tikkettar 
dwar l-enerġija.

Għadd ta’ Stati Membri 
diġà jipprovdu inċentivi 
biex jinkuraġġixxu lill-
konsumaturi u lill-kum-
panniji jixtru/jipproduċu 

prodotti u servizzi ekoloġiċi. Il-kriterji li jkollhom jisso-
disfaw jistgħu, iżda, jvarjaw sustanzjalment minn pajjiż 
għal ieħor.

Skont il-pjan ta’ azzjoni, ċerti prodotti ta’ prijorità jkol-
lhom jissodisfaw livell speċifi ku ta’ enerġija jew pres-
tazzjoni ambjentali biex ikunu eliġibbli għal inizjattivi 
ta’ inċentivi u biex jinxtraw minn awtoritajiet pubbliċi 
fl -Istati Membri u mill-istituzzjonijiet tal-UE. 

Dan il-livell għandu jkun identifi kat permezz ta’ waħda 
mill-klassijiet tat-tikkettar, meta t-tikkettar obbliga-
torju jkun stabbilit għal grupp ta’ prodotti partikulari. 
Ikun imbagħad f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk 
jipprovdux inċentivi u f’liema għamla jipprovduhom. 
Il-Kummissjoni Ewropea qed teżamina wkoll x’għażliet 
jista’ jkun hemm biex ikunu pprovduti eżenzjonijiet 
mit-taxxa għal konsumaturi li jixtru prodotti ekoloġiċi. 

Inċentivi għal xiri 
ekoloġiku

kg006508MT_2.indd   15 12/07/10   08:37



16

Minn ċirku vizzjuż għal wieħed 
virtuż 

Għalkemm l-għarfi en ambjentali qed jikber, 
kważi n-nies kollha jsibuha diffi  ċli li jassoċjaw 
id-drawwiet ta’ konsum personali tagħhom 
ma’ kwistjonijiet ta’ skala kbira, bħat-tibdil fi l-
klima.

Madankollu l-ispiża sħiħa għall-produzzjoni 
u l-konsum ta’ prodotti u servizzi mhijiex 
rifl essa fi l-prezzijiet tas-suq. Dawn ma jqisux 
il-problemi ambjentali maħluqin mill-konsum 
u mill-produzzjoni, bħall-impatti tat-tibdil 
fi l-klima assoċjati ma’ emissjonijiet ta’ gassi-
jiet serra, it-telf ta’ bijodiversità li jiġi mill-użu 
eċċessiv ta’ riżorsi naturali u l-problemi tas-
saħħa tal-bniedem minħabba t-tniġġis.

Il-konsumaturi ħafna drabi ma jagħżlux pro-
dotti li jipprestaw tajjeb minn perspettiva ta’ 
ċiklu tal-ħajja minħabba l-ispejjeż antiċipati 

li sikwit ikunu ogħla u, f’xi każijiet, minħabba 
nuqqas ta’ tagħrif dwar l-impatti tagħhom fi l-
futur u dwar il-fl us li jiff rankawlhom. 

Il-livelli baxxi ta’ domanda ma jinkuraġġux 
lill-kumpanniji biex jinvestu f’disinn ta’ pro-
dotti li jnaqqas l-impatti ambjentali negattivi 
marbutin mal-produzzjoni, l-użu u t-tneħħija 
tagħhom. It-teknoloġija tibqa’ ma tinfetaħx, u 
ċerti prodotti u servizzi – li mill-perspettiva 
ambjentali jkunu aħjar – mhux dejjem ikunu 
preżenti fi s-suq. 

L-isfi da hija li dan iċ-ċirku vizzjuż jinbidel 
f’ċirku virtuż. Biex dan iseħħ jeħtieġ li jkun 
hemm titjib fi l-prestazzjoni ambjentali glo-
bali tal-prodotti tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, 
billi tinġieb ’il quddiem u tkun stimulata 
d-domanda għal prodotti u teknoloġiji ta’ pro-
duzzjoni aħjar, u billi l-konsumaturi jkunu 
megħjunin jagħmlu għażliet aħjar permezz ta’ 
tikkettar aktar sempliċi.
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Ċiklu tal-ħajja ta’ prodotti

Estrazzjoni ta’ 
Riżorsi Naturali

Użu mill-ġdid, 
Riċiklaġġ u Rkupru

Disinn 

Manifattura

Distribuzzjoni

Użu

Ġbir
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Il-politiki tal-UE kellhom ħafna suċċess 
fi t-tindif tal-produzzjoni industrijali u 
fl -inkuraġġiment ta’ proċessi aktar effi  ċjenti, 
li wasslu għal tnaqqis sustanzjali fi t-tniġġis u 
l-iskart u għal livelli ogħla ta’ riċiklaġġ. Iżda 
jeħtieġ li jsir aktar għall-promozzjoni tal-
effi  ċjenza tal-materjali u biex it-teknoloġiji 
l-aktar innovattivi jingħataw spinta ’l quddiem 
fi d-direzzjoni prinċipali.

It-titjib fl -effi  ċjenza ta’ riżorsi jnaqqas id-
dipendenza fuq il-materja prima, jinkuraġġixxi 
l-aħjar użu ta’ riżorsi u r-riċiklaġġ, u jista’ jnaq-
qas b’mod sinifi kanti l-ispejjeż kurrenti tan-
negozji.

Il-produttività tar-riżorsi – kemm jinħoloq 
valur ekonomiku għal kull riżorsa użata – tjie-
bet fl -UE bi 2.2% fi s-sena matul l-aħħar għaxar 
snin, l-aktar minħabba t-titjib fl -effi  ċjenza u 
r-rwol li qed jikber tas-servizzi fl -ekonomija. 
Skont il-pjan ta’ azzjoni, qed ikunu żviluppati 
aktar mezzi biex isir monitoraġġ tal-effi  ċjenza 
tar-riżorsi u jkun hemm punti ta’ riferiment 
għalihom.

Soluzzjonijiet ġodda għal sfi di 
ġodda

It-teknoloġija ekoloġika – magħmula minn 
teknoloġiji favur l-ambjent u effi  ċjenti fi r-

riżorsi – għandha rwol importanti x’taqdi fi l-
kontribut tagħha għall-protezzjoni ambjentali 
u għall-użu aktar effiċjenti ta’ riżorsi fl -Ewropa. 
L-attivitajiet f’dan il-qasam huma implimen-
tati mill-Pjan ta’ Azzjoni għal Tekonoloġiji 
Ambjentali (ETAP) tal-UE. L-ekoindustriji 
huma wieħed mis-setturi tal-ekonomija tal-UE 
li l-aktar qed jikber b’mod mgħaġġel u huwa 
qasam fejn l-Ewropa għandha tmexxija globali. 
L-Ewropa għandha madwar terz tas-suq dinji 
tal-ekoteknoloġiji, li huwa maħsub li se jkun 
jiswa aktar minn €2  200 biljun sal-2020.

Dawn l-industriji jipprovdu soluzzjonijiet 
biex titkejjel, tkun evitata u tissewwa ħsara 
ambjentali fl -ilma, fl -arja u fi l-ħamrija, u għal 
problemi bħalma huma l-iskart, il-ħsejjes u 
l-ħsara lil ekosistemi. Dan jinkludi setturi bħal 
tal-iskart u tal-immaniġġjar ta’ ilma mormi, 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, konsultazzjoni 
ambjentali, tniġġis tal-arja u kostruzzjoni sos-
tenibbli.

Mod wieħed li bih nistgħu nkejlu l-livelli ta’ 
innovazzjoni huwa billi nħarsu lejn l-għadd ta’ 
privattivi mogħtija. Il-privattivi ta’ ekoinno-
vazzjoni fl -UE qed jiżdiedu u l-Istati Membri 
li l-aktar li sejrin tajjeb jagħtu 3.5 privattivi 
għal kull €1 biljun ta’ GDP. Għandhom ikunu 
żviluppati mezzi ta’ monitoraġġ ta’ punti ta’ 
riferiment u għandha tingħata spinta biex 

Produzzjoni aktar sempliċi 
u aktar nadifa 

Produzzjoni aktarProduzzjoni aktar sempliċiProduzzjoni aktar sempliċ

sempliċi u aktaru aktar nadifaaktar nadifa

roduzzjoni aktarjProduzzjoni aktar sempliċiProduzzjoni aktar sempliċiProduzzjoni aktar sempliċiroduzzjoni aktar sem

nadifa
u aktaru aktaru aktar nadifau aktar nadifar nadir nadi

4

kg006508MT_2.indd   19 12/07/10   08:37



20

issir aktar ekoinnovazzjoni fl -Unjoni Ewropea 
bħala parti minn politika usa’ ta’ innovazzjoni 
fl -UE. Dawn għandhom jinkludu indikaturi 
msejsa fuq il-privattivi, mezzi tal-istatistika u 
stħarriġ annwali.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel stud-
ju biex tkun taf x’inhuma l-ostakli għall-
espansjoni tal-ekoindustriji. Dan se jeżamina 
l-piżijiet u l-ostakli amministrattivi għall-
fi nanzjament tal-innovazzjoni. L-għan huwa li 
jitrawwem it-tkabbir tal-ekoindustriji permezz 
tal-ħolqien ta’ ambjent regolatorju li jkun ta’ 
ġid għan-negozju u billi jitqies il-potenzjal 
għal setturi oħra, bħat-teknoloġija tal-infor-
mazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT).

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html 

Il-validazzjoni tal-prestazzjoni 
ambjentali ta’ teknoloġiji ġodda

Il-potenzjal tal-ekoinnovazzjoni għal soluzz-
joni ta’ problemi ambjentali kważi għadu ma 
ġiex sfruttat. Waħda mir-raġunijiet ewlenin 
għal dan hija n-nuqqas ta’ informazzjoni ta’ 
min joqgħod fuqha dwar il-prestazzjoni.

Il-Kummissjoni qed tipproponi l-ħolqien ta’ 
skema ta’ verifi ka tat-teknoloġija ambjentali 
mal-UE kollha biex tipprovdi lil terzi veri-
fika tal-prestazzjoni ambjentali ta’ teknoloġiji 

ġodda. Din tkun volontarja u parzjalment iffi  -
nanzjata minnha stess, billi jintużaw istituzzjo-
nijiet eżistenti u tagħrif espert fl -Istati Membri.

Il-mira tal-iskema huma kumpanniji żgħar 
u ta’ daqs medju li jonqoshom ir-riżorsi jew 
il-kapaċità li juru l-prestazzjoni ta’ teknoloġiji 
ambjentali ġodda biex jiġbdu investituri u kli-
jenti ġodda.

Skont l-iskema, il-verifi ka tkun ibbażata fuq 
talbiet minn żviluppaturi tat-teknoloġija, u 
r-riżultati – f’għamla ta’ dikjarazzjoni ta’ veri-
fi ka – ikunu disponibbli pubblika-
ment.

L-utilizzazzjoni tal-
potenzjal ekoloġiku sħiħ 
tal-industrija

Mod wieħed kif l-organizzazzjo-
nijiet jistgħu jtejbu l-effi  ċjenza tagħhom huwa 
permezz ta’ sistemi għall-immaniġġjar tal-
ambjent bħall-Iskema ta’ Ekoimmaniġġjar u 
Verifka tal-UE (EMAS). Din hija sistema volon-
tarja li tgħin biex il-proċessi ta’ produzzjoni u 
xogħol jilħqu l-aħjar tagħhom u biex isir użu 
aktar effi  kaċi ta’ riżorsi.

L-iskema toff ri benefi ċċji kbar lil dawk li jim-
penjaw ruħhom li jħarsu l-ambjent u li jtejbu 
kostantement il-mod kif jaħdmu. 
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L-organizzazzjonijiet jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż 
billi jnaqqsu l-konsum ta’ riżorsi, bħall-enerġija 
u l-ilma, u jużaw u jarmu materjali mill-anqas. 
Dawk li ngħaqdu fl -iskema raw tnaqqis sinifi -
kanti fl -emissjonijiet ta’ gassijiet serra permezz 
ta’ bidliet fi s-sistemi tagħhom ta’ produzzjoni 
u proċessi ta’ xogħol. 

Il-Kummissjoni rrivediet l-iskema biex 
tagħmilha aktar attraenti għal organizzazz-
jonijiet, speċjalment negozji żgħar u ta’ daqs 
medju, billi naqqset l-ispejjeż u l-amminis-
trazzjoni.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Għajnuna għal negozji żgħar 
u ta’ daqs medju

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 
huma s-sinsla tal-ekonomija tal-Ewropa, billi 
jlaħħqu sa 99% tan-negozji kollha u jimpjegaw 
aktar minn 100 miljun persuna. Iżda ħafna 
SMEs isibuha bi tqila li jisfruttaw għalkollox 
l-opportunitajiet tan-negozju off ruti minn 
immaniġġjar ambjentali b’saħħtu. Ir-raġunijiet 
għal dan jinkludu nuqqas ta’ informazzjoni, 
tagħrif espert mhux suffi  ċjenti, u skarsezza 
ta’ riżorsi fi nanzjarji u umani. Il-Kummissjoni 
Ewropea tirrikonoxxi kemm in-negozji żgħar 

qed iħabbtu wiċċhom ma’ pressjonijiet u qed 
tieħu azzjoni biex tgħinhom. Toff ri għajnuna 
lil SMEs permezz ta’ għadd ta’ inizjattivi, inkluż 
il-Programm ta’ Għajnuna għall-Konformità 
Ambjentali (ECAP). Il-mira tiegħu hija t-titjib 
tal-prestazzjoni ambjentali ta’ SMEs billi 
jgħinhom jadottaw skemi ta’ mmaniġġjar 
li faċli jintużaw, iżid it-tagħrif espert dwar 
l-ambjent disponibbli lokalment u jipprov-
di fondi u informazzjoni b’mira partikulari. 
L-organizzazzjonijiet li jgħinu lil SMEs, inkluż 
in-Netwerk ta’ Intrapriża Ewropa tal-Kum-
missjoni, huma msieħba ewlenin fl -implimen-
tazzjoni tal-programm u qed jinkuraġġixxu 
b’mod attiv lil SMEs biex jadottaw soluzzjo-
nijiet bla ħsara għall-ambjent u effi  ċjenti 
fl -enerġija. L-azzjonijiet biex dan jinkiseb jin-
kludu l-iżvilupp tal-kontenut ta’ programmi ta’ 
taħriġ u l-għoti ta’ tagħrif prattiku magħmul 
apposta dwar l-iff rankar ta’ enerġija u l-konfor-
mità ambjentali. Dan għandu jikkumplementa 
l-għajnuna mogħtija lil SMEs permezz tal-Prog-
ramm ta’ Kompetittività u Innovazzjoni tal-UE 
li jgħin attivitajiet ekoinnovattivi, jipprovdi 
aċċess aħjar għal fi nanzjament u jinkuraġġixxi 
l-kompetittività ta’ negozji Ewropej.

http://ec.europa.eu/environment/sme/ 

http://www.enterprise-europa-network.
ec.europa.eu/index_en.htm
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Appoġġ għal azzjoni
globali
azzjoniazzjoni

Il-promozzjoni ta’ prattika tajba 
globali

L-għadd ta’ prodotti għall-konsumaturi u 
ta’ provvisti industrijali importati fl -Ewropa 
żdied sewwa f’dawn l-aħħar snin. Dan ifi s-
ser li l-eff etti ambjentali negattivi tal-konsum 
tagħna ma jseħħux biss f’pajjiżna iżda wkoll 
f’pajjiżi mad-dinja kollha li qed jipproduċu 
l-prodotti li nużaw. Ħafna drabi ż-żoni ta’ pro-
duzzjoni huma pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-
inqas kapaċità li jindirizzaw il-pressjonijiet li 
qed jagħfsu dejjem aktar fuq l-ambjent.

Ħafna minn dawn il-pajjiżi produtturi qed jik-
bru kemm ekonomikament kif ukoll fi l-popo-
lazzjoni tagħhom. Malli jsiru aktar prosperi, 
id-domanda globali għal riżorsi u enerġija 
tiżdied ukoll. Il-politiki ta’ konsum u pro-
duzzjoni sostenibbli joff ru alternattiva ta’ 

effi  ċjenza fl -enerġija għal żvilupp fi t-tul. Biex 
dan jinkiseb l-UE qed taħdem mill-qrib ma’ 
pajjiżi oħra biex tippromwovi l-bidla għal eko-
nomiji b’karbonju baxx u effi  ċjenti fl -użu tar-
riżorsi internazzjonalment. 

Dan jinkludi involviment qawwi fi l-Proċess 
ta’ Marrakexx li qed jgħin pajjiżi u reġjuni 
globalment jiżviluppaw programmi u politiki 
ta’ konsum u produzzjoni sostenibbli. L-UE 
tirrappreżenta wkoll lir-Reġjun Ewropew fi l-
Kumitat Konsultattiv għall-Proċess ta’ Mar-
rakexx, li jagħti pariri dwar l-abbozz ta’ Qafas 
ta’ Programmi għal 10 Snin biex jgħaqqad fl im-
kien dawn l-inizjattivi. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar 
Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u Politika 
Industrijali Sostenibbli jservi bħala kontribut 
importanti kemm għall-Proċess ta’ Marrakexx 
kif ukoll għall-Qafas ta’ Programmi għal 
10 Snin, bħala pjan ta’ azzjoni reġjonali.

Appoġġ għal azzjoni globali

4
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Bidla għas-sostenibbiltà

Bi tweġiba għall-ħtieġa fl -Ażja ta’ industrija 
aktar nadifa u aktar effi  ċjenti fl -enerġija, il-
Kummissjoni Ewropea nediet il-Programm 
SWITCH-Asia. Il-mira tal-programm huma 
n-negozji żgħar u ta’ daqs medju u l-programm 
jippromwovi l-użu ta’ teknoloġiji u prattiki 
favur l-ambjent, kif ukoll bidla fi t-tendenzi 
tal-konsum lejn prodotti u servizzi li jagħmlu 
anqas ħsara. Il-programm jikkontribwixxi biex 
jittaff a l-faqar kemm direttament, permezz ta’ 
aktar impjiegi u dħul fi nanzjarju (minn żieda 
fi l-produzzjoni u kompetittività akbar), kif 
ukoll indirettament, billi jitjiebu l-kundizzjo-
nijiet tal-għajxien (permezz ta’ tnaqqis fi t-
tniġġis tal-ilma, skart u arja).

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja wkoll 
round tables nazzjonali dwar il-konsum u 
l-produzzjoni sostenibbli biex ikun hemm 

skambju ta’ esperjenzi u tal-aħjar prattika. 
Saru diġà diskussjonijiet bħal dawn fi ċ-Ċina, 
l-Indja u l-Afrika t’Isfel. 

Qed isiru sforzi oħra bil-għan li jippromwovu 
l-iżvilupp u t-tixrid ta’ teknoloġiji b’karbon 
baxx u prodotti u servizzi li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent. L-UE qed tkompli bl-
isforzi tagħha għal politika kummerċjali u dja-
logu industrijali biex jaħdmu għat-tneħħija 
ta’ tariffi   għal prodotti u servizzi bħal dawn. 
L-adozzjoni ta’ standards internazzjonali ta’ 
effi  ċjenza ambjentali u fl -enerġija hija fattur 
ewlieni għall-iżvilupp ta’ swieq għal aktar pro-
dotti sostenibblii, u tista’ tipprovdi opportuni-
tajiet ġodda għal kumpanniji ekoinnovattivi.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_en.

http://esa.un.org/marrakechprocess/ 

Il-Penil Internazzjonali għall-Immaniġġjar Sostenibb-
li ta’ Riżorsi huwa korp xjentifi ku mwaqqaf fl -2007 
mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Programm għall-
Ambjent tan-Nazzjonijiet Uniti, biex jipprovdi eval-
wazzjoni indipendenti tal-impatti ambjentali tal-użu 

ta’ riżorsi matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja u joff ri pariri dwar kif jitnaqqsu. Il-panil jagħti 
pariri lil gvernijiet u organizzazzjonijiet u jipprovdi bażi importanti ta’ tagħrif biex 
jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm politiki ta’ konsum u produzzjoni sostenibbli. L-għan 
tiegħu huwa li b’mod globali tiżdied l-effi  ċjenza fi r-riżorsi u biex fl -aħħar titkisser 
ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u t-taħsir tal-ambjent. 

Teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażati 
fuq ix-xjenza
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Agħżel prodotti li jkollhom ftit biss materjal tal-ippakkjar 

u, fejn tista’ ixtri refi lls – tnaqqas mill-ħela fi l-produzzjoni u 

fl -użu tal-enerġija.

Taħlix enerġija. Itfi  d-dawl u t-tagħmir domestiku u aqla’ 

‘chargers’ minn mal-plagg meta ma tkunx qed tużahom. 

Aħseb qabel ma tixtri. Ir-rimi tal-ikel huwa ħela ta’ enerġija, riżorsi u fl us. Ixtri biss dak li teħtieġ u 

ara d-data tal-iskadenza.

Ara t-tikketta. L-Ekotikketta, li tingħaraf mil-logo tagħha bil-fj ura, tidentifi ka l-prodotti u servizzi 

li l-anqas li jagħmlu ħsara lill-ambjent, minn żebgħa għal siti tal-kampijiet. Qabel ma tixtri prodotti 

elettriċi jew elettroniċi ara t-tikketta tal-enerġija tal-UE, li turi kemm jaħlu enerġija.

Ħu vaganza ekoloġika. Għadd li qed jiżdied ta’ operaturi tal-vjaġġi qed joff ru għażliet aktar sos-

tenibbli, jew billi jnaqqsu l-impatt tal-akkomodazzjoni jew tal-vjaġġ jew billi jgħinuk twettaq rwol 

pożittiv biex jitjieb l-ambjent.

Imxi mal-istaġuni. Ixtri u kul frott u ħaxix fl -istaġun tagħhom, minn għejun lokali. Dan jevita l-użu 

ta’ enerġija u riżorsi biex jinġarru prodotti għal distanzi twal, jew għal produzzjoni intensiva f’serer. 

Kul anqas laħam. Il-produzzjoni tal-laħam hija wisq aktar intensiva f’riżorsi u għandha impatt am-

bjentali wisq akbar minn għejun oħra tal-ikel; għalhekk jekk tnaqqas ftit mill-laħam fi d-dieta tiegħek 

tista’ tagħmel diff erenza.

Aqleb għal elettriċità ekoloġika. Kważi l-pajjiżi kollha issa għandhom kumpanniji tal-enerġija li 

jistgħu jipprovdu lil darek jew il-post tax-xogħol tiegħek b’elettriċità minn sorsi rinnovabbli. Jekk trid 

tagħmel pass ieħor ’il quddiem, tista’ tiġġenera l-enerġija tiegħek stess b’turbina tar-riħ jew b’pan-

nelli tax-xemx jew b’ċelluli fotovoltajiċi f’darek. Ħafna awtoritajiet lokali joff ru inċentivi fi nanzjarji 

għal ‘mikroġenerazzjoni’.

Uża alternattivi għall-karozza. Għin biex ma jkunx hemm konġestjoni tat-traffi  ku u naqqas 

it-tniġġis tal-arja mit-trasport bit-triq billi tuża t-trasport pubbliku, issuq ir-rota jew timxi.

Uża l-ilma bil-għaqal. Tħallix il-vit miftuħ meta tkun qed taħsel snienek minħabba li dan jaħli ilma 

tajjeb għax-xorb prezzjuż.

10 modi biex 
tnaqqas l-impronta 
ambjentali tiegħek
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