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2.5. Stqarrijiet ambjentali qarrieqa 
 
2.5.1. Introduzzjoni / Definizzjoni 
 
L-espressjonijiet “stqarrijiet ambjentali” jew “stqarrijiet ekoloġiċi” jirreferu għall-prattika li 
jkun issuġġerit jew b’mod ieħor tinħoloq l-impressjoni (fil-kuntest ta’ komunikazzjoni 
kummerċjali, kummerċjalizzazzjoni jew reklamar) li l-prodott jew servizz jibża’ għall-
ambjent (jiġifieri għandu impatt pożittiv fuq l-ambjent) jew huwa inqas ta’ ħsara għall-
ambjent minn merkanzija jew servizzi f’kompetizzjoni miegħu. Dan jista’ jkun dovut, 
pereżempju, għall-kompożizzjoni tiegħu, il-mod kif ġie manifatturat jew prodott, il-mod kif 
jista’ jintrema’ u t-tnaqqis fl-użu tal-enerġija u fit-tniġġis li huma mistennija mill-użu tiegħu. 
Meta stqarrijiet bħal dawn ma jkunux veri jew ma jkunux jistgħu jiġu vverifikati din il-
prattika tista’ tiġi deskritta bħala “ħasil ekoloġiku” (“green washing”). 
 
Il-konsumaturi jistgħu jqisu l-impatti ambjentali meta jixtru l-prodotti. Fl-ippjanar tar-
reklamar u fil-kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħhom, il-kummerċjanti qed jikkunsidraw 
dejjem iktar dawn il-fatturi u l-istqarrijiet ambjentali saru għodda b’saħħitha fil-
kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, sabiex l-istqarrijiet ambjentali jkunu informattivi għall-
konsumaturi u sabiex dawn ikunu effettivi fil-promozzjoni ta’ merkanzija u servizzi b’impatti 
ambjentali aktar baxxi, huwa essenzjali li dawn ikunu ċari, jgħidu l-verità, ikunu preċiżi u ma 
jqarrqux. Ma għandhomx ukoll jenfasizzaw kwistjoni ambjentali waħda u jaħbu l-iżvantaġġi 
jew l-impatti negattivi fuq l-ambjent. L-użu ta’ stqarrijiet ambjentali li jgħidu l-verità huwa 
wkoll importanti biex il-kummerċjanti li jagħmlu stqarrijiet ġenwini jkunu protetti minn 
kompetizzjoni żleali minn dawk il-kummerċjanti li jagħmlu stqarrijiet ambjentali bla bażi50. 
 
Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li speċifikament tarmonizza l-kummerċjalizzazzjoni 
ambjentali. L-istqarrijiet ambjentali huma parzjalment koperti minn leġiżlazzjoni komunitarja 
speċifika li tirregola l-prestazzjoni ambjentali ta’ kategorija ta’ prodotti u li tipprojbixxi l-użu 
qarrieq tal-istqarrija, logo jew tabella użati b’referenza għal din il-leġiżlazzjoni speċifika. 
Dawn il-liġijiet jipprevedu regoli speċifiċi li jieħdu preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet usa’ 
tad-Direttiva kif spjegat fit-taqsima 1.9 hawn fuq. Eżempji ta’ leġiżlazzjoni bħal din 
jingħataw fit-Taqsima 2.5.2 hawn isfel. 
 
Barra dawk l-aspetti koperti minn leġiżlazzjoni speċifika tal-UE, id-dispożizzjonijiet ġenerali 
tad-Direttiva għandhom jintużaw meta jiġu vvalutati l-istqarrijiet ambjentali u biex ikun 
stabbilit jekk stqarrija hijiex qarrieqa jew fil-kontenut tagħha jew fil-mod kif inhi ppreżentata 
lill-konsumaturi. 

                                                 
50 Ara pereżempju l-istħarriġ reċenti dwar l-Aspettativi ekoloġiċi – Consumers’ understanding of green claims 
in advertising (Il-fehim mill-konsumaturi ta’ stqarrijiet ekoloġiċi fir-reklamar), minn Consumer Focus, fejn 
jidher li 58% tal-konsumaturi kkonsultati jaħsbu li bosta kumpaniji jippretendu li huma ekoloġiċi sempliċiment 
biex jitolbu prezzijiet ogħla. Tista’ tikkonsultah minn: 
http://consumerfocus.org.uk/publications/green-expectations-consumers%E2%80%99-understanding-of-green-
claims-in-advertising 



Dan kien sottolinjat meta, fl-4 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill Ambjentali adotta 
konklużjonijiet dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
Politika Industrijali Sostenibbli. Taħt il-punt 18 tal-konklużjonijiet, il-Kunsill “JISTIEDEN 
lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar prattiki kummerċjali żleali 
rigward l-istqarrijiet ambjentali u jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-istqarrijiet 
ambjentali f’kull linja gwida futura dwar id-Direttiva dwar il-prattiki kummerċjali żleali”. 
 
2.5.2. Dehra ġenerali ta’ leġiżlazzjoni speċifika tal-UE dwar l-istqarrijiet ambjentali 
 
(a) It-tikketti organiċi huma definiti u regolati taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/200751 li 
jipprevedi għal lista ta’ termini u taqsiriet (bħal “bijo” jew “eko”) li jistgħu jintużaw fit-
tikkettar, fil-materjal ta’ reklamar jew f’dokumenti kummerċjali ta’ prodotti li jissodisfaw il-
ħtiġijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
 
L-użu qarrieq ta’ tikketti bħal dawn huwa pprojbit taħt l-Artikolu 23 tar-Regolament: 
 
  
 
“2. It-termini msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhom jintużaw imkien ieħor fil-Komunità u 
fl-ebda lingwa tal-Komunità għat-tikkettar, ir-reklamar u d-dokumenti kummerċjali ta’ 
prodott li ma jissodisfax il-ħtiġiet imniżżla taħt dan ir-Regolament, sakemm mhumiex 
applikati għal prodotti agrikoli f’ikel jew għalf jew b’mod ċar ma għandhom l-ebda rabta ma’ 
produzzjoni organika. 
 
Barra minn hekk, kwalunkwe terminu, inklużi termini użati għal trademarks, jew prattiki fit-
tikkettar jew reklamar li jistgħu jqarrqu bil-konsumatur jew l-utent billi jissuġġerixxu li 
prodott jew l-ingredjenti tiegħu jissodisfaw il-ħtiġiet imniżżla taħt dan ir-Regolament, ma 
għandux jintuża. 
 
3. It-termini msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jintużaw għal prodott li għandu jkun 
hemm indikat fit-tikkettar jew reklamar li fih OĠM, jikkonsisti minn OĠM jew huwa prodott 
minn OĠM skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji.” 
 
Ir-Regolament jipprevedi wkoll għal regoli rigward l-ikel ipproċessat u għal indikazzjonijiet u 
logos obbligatorji. 
 
(b) It-tikkettar tal-enerġija huwa regolat mid-Direttiva 92/75/KEE52. L-apparat tad-dar offrut 
għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs għandu jkun akkumpanjat minn fiche u tikketta li jipprovdu 
l-informazzjoni relatata mal-konsum tagħhom tal-enerġija (elettrika jew xorta oħra) jew ta’ 
riżorsi essenzjali oħra. 
L-użu qarrieq ta’ tikketti bħal dawn huwa pprojbit taħt l-Artikolu 7(b) tad-Direttiva: 
 
“jekk dan jista’ jħawwad jew jisgwida, il-wiri ta’ tikketti, marki, simboli jew iskrizzjonijiet 
oħra dwar il-konsum tal-enerġija li ma jikkonformax mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva u tad-
                                                 
51 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tal- 28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-
tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2029/91, ĠU L 189, 20.7.2007, 
pġ. 1-23 
52 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE tat-22 ta’ Settembru 1992 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ 
tikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra skont l-
apparat tad-dar, ĠU L 297, 13.10.1992, pġ. 16–19 



direttivi implimentattivi relevanti mhuwiex permess. Din il-projbizzjoni ma għandhiex 
tapplika għal skemi ta’ tikkettar tal-Komunità jew ta’ ambjent nazzjonali”.53 
(c) It-tikkettar tat-tajers sejjer jiġi regolat bir-Regolament dwar it-tikkettar tat-tajers rigward l-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra54 li jistipula li l-manifatturi tat-tajers 
ikollhom jiddikjaraw l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-“wet grip” (qabda fuq l-imxarrab) u l-
prestazzjoni tar-“rolling noise” estern (storbju estern tat-tidwir) tat-tajers C1, C2 u C3 
(jiġifieri t-tajers li b’mod prinċipali jitwaħħlu mal-karozzi tal-passiġġieri, il-vetturi ħfief u 
heavy duty). Mill-1 ta’ Novembru 2012, dawn il-prestazzjonijiet sejrin jintwerew fil-punt tal-
bejgħ permezz ta’ tikketta f’format stampat li tintwera fil-qrib immedjat tat-tajers fil-punt tal-
bejgħ jew bi stiker imwaħħla mal-wiċċ tat-tajer li jmiss mat-triq. Skont l-Artikoli 4 u 5 tar-
Regolament, il-prestazzjoni tat-tajers għandha tkun iddikjarata wkoll fuq jew mal-kont mogħti 
lill-utenti aħħarija meta jixtru t-tajers kif ukoll fuq il-kitbiet tekniċi ta’ promozzjoni bħalma 
huma katalgi, fuljetti jew kummerċjalizzazzjoni fuq il-web. 
 
(d) Tikkettar tal-fjuwil u tas-CO2: skont id-Direttiva 1999/94/KE55 għandha tintwera tikketta 
tal-ekonomija fl-użu tal-fjuwil qrib il-punt tal-bejgħ tal-karozzi kollha ġodda għall-
passiġġieri. Din it-tikketta għandha tkun tidher b’mod ċar u għandha tissodisfa ċerti ħtiġijiet 
stabbiliti fl-Anness I. B’mod partikolari, għandha tinkludi d-dejta uffiċjali dwar il-konsum tal-
fjuwil, indikata f’litri għal kull 100 kilometru jew f’kilometri għal kull litru (jew f’mili kull 
gallun), u l-emissjoni ta’ CO2 fi g/km. 
 
L-Artikolu 7 jipprevedi li “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-presenza ta’ tikketti, 
gwidi, kartelluni u letteratura promozzjonali u materjal imsemmi fl-Artikoli 3, 4, 5 u 6 ta’ 
marki oħra, simboli jew iskrizzjonijiet relatati mal-konsum tal-karburant jew mal-
emissjonijiet tas-CO2 li ma jikkonformawx mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva huma pprojbiti, 
jekk il-wiri tagħhom ikun jista joħloq konfużjoni mal-konsumaturi prospettivi ta’ karozzi 
ġodda tal-passiġġieri.” 
 
Barra dan, l-Anness IV jipprevedi regoli preskrittivi rigward il-kitbiet promozzjonali għall-
karozzi: 

                                                 
53 Il-proposta ta’ tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 1992/75/KEE bħalissa qiegħda fl-istadju finali tal-proċess 
leġiżlattiv. Meta tidħol fis-seħħ, hija tagħti mandat lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri ta’ tikkettar dwar 
prodotti speċifiċi. L-għan tad-Direttiva dwar it-tikkettar ser ikun estiż għall-prodotti kollha relatati mal-enerġija 
li, meta jkunu offerti għall-bejgħ, kiri jew xiri bin-nifs iridu jkunu akkumpanjati minn fiche jew tikketta li 
jipprovdu informazzjoni relatata mal-konsum tal-enerġija mill-prodott u, fejn rilevanti, riżorsi oħra. 
L-iskala A-G, li hija magħrufa sew (u għall-friġġijiet, il-klassijiet A+ u A++), sejra tibqa’ tintuża, bil-possibbiltà 
li l-iskala tinfetaħ għall-klassijiet A+/A++/A+++ u l-konsumaturi l-ħin kollu jkunu konxji tal-aħjar klassi 
disponibbli fis-suq peress li d-Direttiva tkun teħtieġ li l-kulur aħdar skur dejjem għandu jindika l-aħjar klassi. 
L-użu mhux awtorizzat tat-tikketta sejjer ikun ipprojbit u l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw diversi penali f’dan 
il-każ meta jimplimentaw id-Direttiva. Id-Direttiva l-ġdida ssaħħaħ ukoll id-dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza 
tas-suq f’konformità mar-Regolament Nru 765/2008/KE li jimmira li jimminimizza n-nuqqas ta’ konformità. 
Element ġdid tat-tfassil mill-ġdid huwa l-introduzzjoni tar-reklamar mandatorju: “kwalunkwe pubbliċità għal 
mudell speċifiku ta’ prodotti relatati mal-enerġija koperti minn att delegat taħt din id-Direttiva tinkludi, fejn tiġi 
żvelata informazzjoni relatata mal-enerġija jew il-prezz, referenza għall-klassi tal-effiċjenza tal-enerġija tal-
prodott” (Artikolu 492)(a)). 
54 Ir-Regolament ġie adottat fil-25 ta’ Novembru 2009. Dan kellu jiġi ppubblikat fil-ĠU fil-bidu ta’ Jannar 2010 
u jidħol fis-seħħ 20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu. 
55 Id-Direttiva 1999/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 1999 relatata mad-
disponibilità ta’ tagħrif għall-konsumatur dwar l-ekonomija tal-karburanti u emissjonijiet tas-CO2 
rigward il-marketing ta’ karozzi tal-passiġġieri ġodda, ĠU L 12, 18.1.2000, p. 16–23 



“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-letteratura promozzjonali kollha jkun fiha l-konsum 
uffiċjali tal-karburant u tagħrif dwar l-emissjonijiet speċifiċi uffiċjali tas-CO2 tal-vetturi li 
għalihom tkun tirreferi. Dan it-tagħrif għandu, bħala minimu, jilħaq il-ħtiġiet li ġejjin: 
 
1. ikun faċli biex jinqara u mhux anqas prominenti mill-parti prinċipali tat-tagħrif provdut fil-
letteratura promozzjonali; 
 
2. ikun faċli biex jiftiehem anke b’ħarsa superfiċjali;  
 
3. id-data uffiċjali dwar il-konsum tal-karburant għandha tiġi provduta għall-mudelli 
differenti tal-karozzi kollha koperti mill-materjal promozzjonali. Jekk aktar minn mudell 
wieħed jiġi speċifikat allura jew id-data uffiċjali tal-konsum tal-karburant għall-mudelli 
kollha speċifikati jiġi inkluż jew il-qabża bejn l-agħar u l-aħjar konsum tal-karburant tiġi 
ddikjarata. Il-konsum tal-karburant jiġi espress jew f’litri kull 100 kilometru (l/100 km), 
kilometri kull litru (km/l), jew bħala taħlita xierqa ta’ dawn. Id-data numerika kollha tiġi 
kkwotata sa post deċimali wieħed.  
 
Dawn il-valuri jistgħu jiġu espressi f’diversi unitajiet (galluni u mili) sal-limitu kompatibbli 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 80/181/KEE. 
 
Jekk il-letteratura promozzjonali jkun fiha biss referenza għall-għamla, u mhux għal xi 
mudell partikolari, allura d-data tal-konsum tal-karburant mhux meħtieġ li tiġi provduta.” 
 
(e) Il-wiri tat-taħlita tal-fjuwil huwa meħtieġ mid-Direttiva dwar l-Elettriku 2003/54/KE56 li 
tipprevedi l-obbligu tal-Istati Membri li jiżguraw li l-fornituri tal-elettriku jispeċifikaw fi jew 
mal-kontijiet u fil-materjal ta’ promozzjoni disponibbli għall-konsumaturi: 
 

 
“(a) il-kontribuzzjoni ta’ kull sors ta’ enerġija lejn it-taħlita ġenerali tal-karburant li 

jkun għamel il-fornitur matul is-sena ta’ qabel;  
 
(b) minn ta’ l-anqas referenza lejn is-sorsi ta’ referenza eżistenti, bħalma huma paġni 

ta’ l-internet, fejn tkun disponibbli b’mod pubbliku l-informazzjoni fuq l-impatt ambjentali, 
f’termini ta’ emissjonijiet ta’ CO2 u skart radjoattiv li jkun ġej mill-elettriku prodott mit-
taħlita ġenerali tal-karburant li l-fornitur ikun għamel matul is-sena ta’ qabel.” 

 
 

Rigward l-elettriku akkwistat permezz ta’ ‘exchange’ tal-elettriku jew importat minn 
intrapriża li tinsab barra l-UE, jistgħu jintużaw iċ-ċifri aggregati pprovduti mill-‘exchange’ 
jew mill-intrapriża inkwistjoni għas-sena preċedenti. 
 
(f) L-ekotikketti jistgħu jingħataw għal prodotti li jissodisfaw ċerti ħtiġijiet ambjentali waqt 
iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott skont ir-Regolament 1980/200057 (li bħalissa qed jitfassal mill-
ġdid). 
                                                 

 56 Id-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE, ĠU L 176, 15.7.2003, 
pġ. 37–56. 

57 Ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar 
skema riveduta tal-għoti tal-ekotikketta Komunitarja, ĠU L 237, 21.9.2000, p. 1–12. 



 
L-Artikolu 10(1) tar-Regolament il-ġdid imfassal mill-ġdid jipprevedi li “ kull reklamar falz 
jew qarrieqi jew l-użu ta’ tikketta jew logo li jista’ jwassal għal konfużjoni mal-ekotikketta 
Komunitarja kif introdotta b’dan ir-Regolament huwa projbit.” 
 
 
 
2.5.3. Id-Direttiva u stqarrijiet ambjentali qarrieqa 
Id-Direttiva ma tipprovdix regoli speċifiċi fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni u reklamar 
ambjentali. Madankollu, id-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-istqarrijiet kollha 
magħmula fil-kuntest ta’ prattiki kummerċjali min-negozju għall-konsumatur, inklużi dawk 
relatati mal-ambjent. 
 
Kif tgħid il-Premessa 10 tad-Direttiva, hi fil-fatt “tipprovdi wkoll ħarsien għall-konsumaturi 
fejn m’hemmx leġiżlazzjoni speċifika settorali fil-livell Komunitarju u tipprojbixxi lill-
kummerċjanti milli joħolqu impressjoni falza tal-prodotti”. 
 
Id-Direttiva ma tiskoraġġix l-użu ta’ stqarrijiet ekoloġiċi u tipprovdi bażi legali biex taċċerta li 
l-kummerċjanti jużaw stqarrijiet ekoloġiċi b’mod kredibbli u responsabbli. L-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għall-istqarrijiet ambjentali jistgħu jitqassru f’żewġ 
prinċipji primarji: 
 
(a) Abbażi tal-klawżola ġenerali tad-Direttiva, il-kummerċjanti għandhom, fuq kollox, 
jippreżentaw l-istqarrijiet ekoloġiċi tagħhom b’mod speċifiku, eżatt u mhux ambigwu; 
 
(b) Il-kummerċjanti għandu jkollhom evidenza xjentifika biex jappoġġjaw l-istqarrijiet 
tagħhom u jkunu lesti li jipprovduha b’mod li tiftiehem fil-każ li l-istqarrija tiġi sfidata. 
 
2.5.4. L-Anness I jipprojbixxi ċerti stqarrijiet ambjentali qarrieqa 
Taħt l-Anness I għad-Direttiva (“il-lista s-sewda”), il-prattiki li ġejjin huma dejjem 
ikkunsidrati bħala żleali, u għalhekk huma ipprojbiti, irrispettivament mill-impatt li 
għandhom fuq l-imġiba tal-konsumatur: 
 
– Nru 2: Il-wiri mill-kummerċjant ta’ marka ta’ fiduċja, marka ta’ kwalità jew ekwivalenti 
mingħajr ma jkun kiseb l-awtorizzazzjoni meħtieġa. 
Eżempju: l-użu ta’ kwalunkwe tikketta komunitarja jew nazzjonali (eż. it-tikketta Nordic 
Swan, Blue angel jew NF environment) mingħajr awtorizzazzjoni. 
– Nru 4: Fejn il-kummerċjant isostni li huwa (inklużi l-prattiċi kummerċjali tiegħu) jew xi 
prodott ġie approvat, appoġġat jew awtorizzat minn korp pubbliku jew privat ieħor meta 
huwa/dan ma kienx jew isostni hekk mingħajr ma jikkonforma ruħu mat-termini ta’ l-
approvazzjoni, appoġġ jew awtorizzazzjoni. 
Eżempju: fejn issir stqarrija li prodott kien approvat minn aġenzija ambjentali, NGO jew korp 
ta’ standardizzazzjoni meta dan ma jkunx il-każ. 
– Nru 1: Fejn il-kummerċjant isostni li huwa firmatarju ta’ kodiċi ta’ kondotta meta ma jkunx. 
Eżempju: kummerċjant li fuq is-sit elettroniku tiegħu juri li hu firmatarju ta’ kodiċi ta’ 
kondotta relatat mal-prestazzjoni ambjentali tal-prodott meta dan ma jkunx il-każ. 
– n°3: Fejn il-kummerċjant isostni li fil-kodiċi ta’ kondotta għandu l-appoġġ uffiċjali ta’ xi 
korp pubbliku jew korp ieħor, meta ma jkollux. 



Eżempju: kummerċjant jistqarr li l-kodiċi tal-kondotta tal-kumpanija tiegħu li timmanifattura 
l-karozzi huwa approvat mill-aġenzija ambjentali nazzjonali, il-ministeru jew l-
organizzazzjoni tal-konsumaturi meta dan ma jkunx il-każ. 
 
2.5.5. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġenerali tad-Direttiva għal stqarrijiet ambjentali 
qarrieqa 
 
Skont l-Artikolu 6(1) (a) u (b) tad-Direttiva: 
 
“Prattika kummerċjali għandha titqies bħala qarrieqa jekk ikun fiha tagħrif falz u għalhekk 
ma tkunx tikkorrispondi għall-verità jew li b’xi mod, anki bil-preżentazzjoni totali tagħha, 
tqarraq jew x’aktarx tqarraq bil-konsumatur medju, anke jekk it-tagħrif ikun korrett 
fattwalment, (...) f’kull każ iġġiegħlu jew x’aktarx iġġiegħlu jieħu deċiżjoni transazzjonali li 
ma kienx jieħu f’ċirkostanzi oħra”  fir-rigward ta’ wieħed jew aktar minn dawn l-elementi: 
“(a) (...) in-natura tal-prodott; (b) il-karatteristiċi ewlenin tal-prodott, bħal (...) il-benefiċċji, 
ir-riskji, il-kompożizzjoni, (...) il-metodi (...) ta’ manifattura (...) l-idoneità għall-għan, (...) l-
oriġini ġeografika jew kummerċjali jew ir-riżultati li wieħed jistenna mill-użu tiegħu, jew ir-
riżultati u l-karatteristiċi importanti ta’ eżamijiet jew kontrolli magħmula tal-prodott;” 
Din id-dispożizzjoni tapplika għall-komunikazzjonijiet kummerċjali, inklużi l-isqarrijiet 
ambjentali (bħal testi, logos, stampi u użu ta’ simboli). Hi tipprevedi għal valutazzjoni skont 
il-każ tal-prattika, il-kontenut tal-istqarrija ambjentali u l-impatt tagħha fuq id-deċiżjoni tax-
xiri tal-konsumatur medju. 
 
Jista’ jkun hemm żewġ sitwazzjonijiet differenti: 
 
(i) Prattika qarrieqa oġġettiva: l-istqarrija ambjentali hija qarrieqa għaliex tinkludi 
informazzjoni falza u għalhekk hi giddieba, fir-rigward ta’ wieħed mill-punti tal-lista 
mogħtija fl-Artikolu 6(1). 
Eżempju: l-użu tat-terminu “bijodegradabbli” meta dan ma jkunx il-każ (eż. fuq prodott li 
fuqu ma sar l-ebda test); l-użu tat-terminu “ħieles mill-pestiċidi” meta fil-fatt il-prodott 
jinkludi xi ftit pestiċidi. 
Flimkien mal-Artikolu 12 tad-Direttiva, dan ifisser li kwalunkwe stqarrija ambjentali għandha 
ssir abbażi ta’ xhieda li tista’ tkun ivverifikata mill-awtoritajiet kompetenti. 
 
(ii) Prattika qarrieqa suġġettiva: l-istqarrija ambjentali hija qarrieqa għaliex tqarraq jew tista’ 
tqarraq bil-konsumatur medju, anke jekk l-informazzjoni inkluża fiha fil-fatt tkun korretta. 
Is-sitwazzjoni hija marbuta l-aktar mal-mod kif l-istqarrijiet ambjentali jkunu ppreżentati u 
mpoġġija f’kuntest u l-impressjoni li l-komunikazzjoni kummerċjali tagħti lill-konsumatur, 
billi tissuġġerilu benefiċċju ambjentali li jista’ jkun qarrieq. 
Eżempju: reklam li juri karozza f’foresta ħadra; użu ta’ oġġetti naturali (fjuri, siġar) bħala 
simboli; użu ta’ benefiċċji ambjentali vagi u ġenerali tal-prodott (eż. “jirrispetta l-ambjent, 
ekoloġiku, ħabib tan-natura, sostenibbli”); meta l-ismijiet kummerċjali jew l-isem tal-prodott 
ikunu magħmulin jidhru ekoloġiċi. 
Eżempju: manifattur ta’ magna tal-ħasil jiddikjara li l-mudell ġdid tiegħu inaqqas l-użu tal-
ilma b’75%. Dan seta’ kien minnu taħt ċerti kundizzjonijiet f’laboratorju iżda f’ambjent ta’ 
dar medja, din tnaqqas l-użu tal-ilma b’25% biss. 
Eżempju: prodott tal-ikel jingħad li huwa magħmul b’mod li jirrispetta l-ambjent, abbażi ta’ 
tikketta jew skema ta’ ċertifikazzjoni li fil-fatt tiżgura biss li l-bidwi jikkonforma mal-ħtiġijiet 
ambjentali bażiċi taħt il-liġi tal-UE (kundizzjonalità). 
 



– Iċ-ċarezza u l-eżattezza tal-istqarrijiet huma kriterji importanti għall-valutazzjoni minn 
dawk li jinfurzaw fil-livell nazzjonali. B’mod partikolari, għandu jiġi msemmi b’mod li jkun 
ċar għall-konsumatur medju: 
– jekk l-istqarrija tkoprix il-prodott kollu jew wieħed biss mill-komponenti tiegħu (eż. 
imballaġġ riċiklabbli meta l-kontenut mhuwiex riċiklabbli jew parti mill-imballaġġ jekk l-
imballaġġ huwa parzjalment riċiklabbli); 
– jekk l-istqarrija tirreferix għal kumpanija (li tapplika għall-prodotti kollha tagħha) jew għal 
ċerti prodotti biss; 
– jekk l-istqarrija tkoprix iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodott, liema stadju miċ-ċiklu tal-ħajja 
jew liema karatteristiċi tal-prodott tkopri eżattament l-istqarrija; 
– L-istqarrija, tikketta jew simbolu ambjentali użati ma għandhomx joħolqu konfużjoni ma’ 
marki uffiċjali. 
– Il-valutazzjoni għandha tagħti kas tan-natura tal-prodott. Għal ċerti prodotti li huma ta’ 
ħsara għall-ambjent (karozzi, pestiċidi, prodotti li jinkludu sustanzi tossiċi), f’kull każ l-
istqarrijiet ambjentali relatati ma’ aspett wieħed tal-prodott ma għandhomx jagħtu l-
impressjoni qarrieqa li l-prodott innifsu jirrispetta l-ambjent. 
Eżempju: qorti tal-appell Franċiża reċentament ikkonfermat li pestiċida ttikkettata bħala 
“bijodegradabbli” u “tajba għall-ambjent”, fejn diversi mis-sustanzi li kien hemm fil-pestiċida 
xorta huma ta’ ħsara għall-ħamrija, kien fil-fatt reklamar qarrieqi58. 
– Kriterji u eżempji utli jistgħu jinstabu fil-linji gwida mhux vinkolanti tal-Kummissjoni 
ppubblikati fl-2000 dwar kif isiru u jkunu vvalutati l-istqarrijiet ambjentali59, abbażi tal-
istandard internazzjonali ISO 14201-1999. Dawn il-linji gwida jinkludu referenzi għal 
stqarrijiet ambjentali li għandhom jitqiesu bħala qarrieqa, pereżempju: 
– stqarrijiet ibbażati fuq in-nuqqas ta’ prodott li jagħmel il-ħsara (eż. sustanza kimika) meta l-
kategorija tal-prodott ġeneralment ma tinkludix dan il-prodott li jagħmel il-ħsara; 
– użu mhux adatt ta’ stqarrijiet ta’ “ħieles minn…”, meta jirreferu għal sustanzi li qatt ma 
kienu assoċjati mal-prodott jew fejn, jekk is-sustanza msemmija kienet assoċjata mal-prodott 
iżda ma għadhiex (eż. sprej deodorant li jgħid li hu “ħieles mis-CFCs”, meta din il-ħtieġa hija 
obbligatorja legalment għall-prodotti simili kollha). 
 
 
2.5.6. Ksur tal-kodiċijiet tal-kondotta li jinkludu impenji ambjentali jistgħu wkoll jitqiesu 
bħala qarrieqa. 
 
Skont l-Artikolu 6(2) (b) tad-Direttiva:  
“Prattika kummerċjali għandha wkoll titqies bħala qarrieqa jekk, fil-kuntest fattwali tagħha, 
b’kont meħud tal-karatteristiċi u ċ-ċirkostanzi kollha tagħha, hija tikkawża jew x’aktarx 
tikkawża li l-konsumatur medju jieħu deċiżjoni transazzjonali li ma kienx jieħu f’ċirkostanzi 
oħra, u tinvolvi (...) nuqqas ta’ konformità mill-kummerċjant mal-impenji kontenuti f’dawk il-
kodiċijiet ta’ kondotta li fuqhom il-kummerċjant impenja ruħu li jirregola lilu nnifsu, fejn: 
- l-impenn mhux wieħed li jaspira iżda huwa sod u li jista’ jiġi verifikat, 
- u l-kummerċjant jindika fi prattika kummerċjali li huwa marbut mill-kodiċi.” 
 
Il-ksur tal-kodiċijiet tal-kondotta li jinkludu impenji fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali 
minn intrapriża li ssottoskriviet għal dak il-kodiċi jista’ jiġi trattat taħt din id-dispożizzjoni. 
Eżempju: kummerċjant issottoskriva għal kodiċi ta’ prattika vinkolanti li jippromovi l-użu 
sostenibbli tal-injam u juri l-logo tal-kodiċi fuq is-sit elettroniku tiegħu. Il-kodiċi tal-prattika 

                                                 
58 Franza - Cour d’appel de Lyon, 29 ta’ Ottubru 2008, Każ "Roundup" (Monsanto – Scotts France) 
59 Linji gwida dwar kif isiru u jiġu vvalutati l-istqarrijiet ambjentali, Diċembru 2000, Kummissjoni Ewropea – 
ECA SA, Dr Juan R Palerm 



jinkludi impenn li l-membri tiegħu ma jużawx l-injam iebes laminat minn foresti mhux ġestiti 
b’mod sostenibbli. 
Madankollu, jinstab li l-prodotti rreklamati fuq is-sit elettroniku jinkludu injam minn żona 
deforestata.60 
Il-konsumatur medju jippretendi li l-membri tal-kodiċi jbigħu prodotti li jikkonformaw mal-
kodiċi tagħhom. L-entitajiet responsabbli għall-infurzar fuq livell nazzjonali mbagħad 
jivvalutaw jekk hu jew hi humiex probabbli li jieħdu d-deċiżjoni tax-xiri tagħhom fuq din il-
bażi. 
 
2.5.7. Tqabbil bejn prodotti li jinvolvi stqarrijiet ambjentali għandu jiġi vvalutat skont il-
kriterji stabbiliti fid-Direttiva dwar Reklamar Qarrieqi u Komparattiv 
 
Id-Direttiva 2006/114/KE dwar ir-reklamar qarrieqi u komparattiv (e-link) tistabbilixxi b’mod 
partikolari l-kundizzjonijiet skont liema hu permess ir-reklamar komparattiv (Artikolu 1). L-
Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva jistabbilixxi l-kriterji skont liema huwa permess ir-reklamar 
komparattiv. Dawn il-kriterji japplikaw għal reklami li jqabblu l-impatt ambjentali jew il-
benefiċċju ta’ prodotti differenti. 
 
Taħt din id-Direttiva, tqabbil bħal dan għandu għalhekk, fost affarijiet oħra: 
– ma jkunx qarrieqi, fit-tifsira tad-Direttiva dwar il-prattiki kummerċjali żleali; 
– iqabbel merkanzija jew servizzi li jissodisfaw l-istess ħtiġijiet jew li huma intenzjonati 
għall-istess skop. 
 
Rigward it-tqabbil ambjentali, l-entitajiet responsabbli għall-infurzar fuq livell nazzjonali u l-
korpi awtoregolatorji ġeneralment jinterpretaw dan il-kriterju bħala li jfisser li t-tqabbil 
għandu jirreferi għall-istess kategorija ta’ prodott. 
– iqabbel b’mod oġġettiv materjal wieħed jew aktar, karatteristiċi rilevanti, verifikabbli u 
rappreżentattivi ta’ dawn is-servizzi jew merkanzija. 
Mill-istqarrija tal-kummerċjant għandu joħroġ ċar jekk it-tqabbil hux qed isir ma’ wieħed jew 
aktar minn dawn: 
– il-proċess ta’ qabel tal-organizzazzjoni stess; 
– il-prodott ta’ qabel tal-organizzazzjoni stess; 
– proċess ta’ organizzazzjoni oħra, jew; 
– prodott ta’ organizzazzjoni oħra. 
 

                                                 
60 Mill-Gwida dwar ir-Regolament tar-Renju Unit (Mejju 2009) li jimplimenta d-Direttiva dwar Prattiċi 
Kummerċjali Żleali – Consumer Protection from Unfair Trading – Uffiċċju tal-Kummerċ Ġust/ Dipartiment 
għall-Intrapriżi tan-Negozju u r-Riforma Regolatorja (2008). 


