
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kwistjonijiet fil-fokus f’din l-edizzjoni: 
L-immappjar tal-faċilitajiet tat-test għall-

ittestjar tal-enerġija fiż-ŻEE: jitnaqqas id-

distakk 
Riżultati preliminari ħżiena mill-

ispezzjonijiet dwar it-tikkettar tal-enerġija 

(EL) u mill-kontrolli dokumentarji għall-

informazzjoni dwar l-ekodisinn (ED)  

Innovazzjoni għall-armonizzazzjoni: 

klassifikazzjoni tan-nuqqas ta’ konformità 

fl-ekodisinn f’sinerġija mal-ADCO ED/EL    

Kif jistgħu l-Awtoritajiet tas-Sorveljanza tas-

Suq (MSAs) iżidu l-kooperazzjoni mad-

Dwana? 

L-esplorazzjoni tal-isfidi u t-tagħlimiet 

meħuda s’issa 
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(ta’ nuqqas ta’ konformità tal-prodott)  

qed jiżdied 



2 Paġna 
 

F’Ġunju 2019, l-Azzjoni Konċertata EEPLIANT3 iffinanzjata mill-UE wiegħdet li saħħet il-kontrolli tal-

konformità transnazzjonali u serje ta’ innovazzjonijiet biex ittejjeb is-sorveljanza tas-suq ta’ prodotti 

relatati mal-enerġija mqiegħda fis-Suq Uniku. Wegħedna bidla trasformattiva biex ngħinu fit-twettiq ta’ 

parti mill-impenji tal-UE dwar il-klima sal-2050. Wara 30 xahar ta’ xogħol kollaborattiv, kemm qed inwettqu 

l-wegħdiet tagħna, u kemm għamilna progress s’issa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riżultati preliminari ħżiena mit-tikketta, mid-
dokumenti u mill-ispezzjonijiet online  

 

Il-kontrolli dokumentarji u online sal-lum jiżvelaw rati 

ta’ nuqqas ta’ konformità sottili għall-prodotti fil-mira. 

Għall-kundizzjonaturi tal-arja (A/C) u l-fannijiet għall-

użu personali, f’108 spezzjoni tad-dokumenti (split A/C: 

56, b’kanal: 31, fannijiet għall-użu personali: 21), 23 % 

tat-tikketti ma kinux korretti (eż. valuri żbaljati), 

filwaqt li 49 % tal-mudelli kellhom problemi bl-iskeda 

(eż. valuri nieqsa, ordni ħażina ta’ informazzjoni), 69 % 

bid-dikjarazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika (eż. 

dejta nieqsa), u 78 % bid-Dikjarazzjoni CE (eż. referenza 

nieqsa għall-istandards u r-regolamenti). Fir-rigward tal-

ispezzjonijiet online (470 paġna tal-internet), 237 minn 

271 tikketta ntwerew ħażin,  it-tikketta kienet nieqsa 

f’190 każ; u ma nstabet l-ebda skeda għal 179 każ. 

Bl-istess mod, il-kontrolli fuq il-magni tat-tnixxif tal-

ħwejjeġ (104 spezzjonijiet tad-dokumenti) urew rata ta’ 

nuqqas ta’ konformità ta’ 18%. 53% tal-104 unitajiet 

spezzjonati ma kellhom l-ebda kwistjoni bl-iskeda, 43% 

bid-dikjarazzjoni CE, u 28% bid-dokumentazzjoni teknika. 

Barra minn hekk, għall-436 paġna tal-ħwienet online li 

ġew ivverifikati, intwerew biss fuq 58 minn 276 tikketta, 

b’94 totalment nieqsa mit-tikketta u l-ebda skeda ma 

nstabet għal 143 paġna. 

Il-kontrolli fuq 96 unità ta’ ventilazzjoni żvelaw li 27 % 

ta’ dawn il-prodotti ppreżentaw żbalji fid-

dokumentazzjoni teknika tagħhom jew fl-iskeda li tista’ 

tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ xiri. L-ispezzjonijiet f’60 

ħanut online wrew li b’kollox 75% tal-111-il prodott 

ivverifikat instabu li ma kinux konformi.  

Għall-kampanja tagħna għall-ħiters tal-ilma u għall-

misħun, il-konsolidazzjoni finali tar-riżultati mill-

ispezzjonijiet tad-dokumenti għadha għaddejja peress li 

bħalissa qed jiġu kkontrollati aktar prodotti. S’issa, 13 

minn 20 tank tal-ħżin fallew fil-kontrolli tad-

dokumentazzjoni tagħhom, 45 minn 54 ħiters tal-ilma 

elettriċi u 22 minn 24 ħiter tal-ilma b’pompa tas-sħana 

fallew ukoll abbażi tal-valutazzjoni tal-MSAs. L-

osservazzjoni diġà tindika li l-biċċa l-kbira tal-prodotti 

spezzjonati jonqsu minn diversi kwistjonijiet, 

primarjament fir-rigward tad-dikjarazzjoni CE u r-

rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar l-ekodisinn. 

Għal dawn il-prodotti kollha, qed isir ittestjar fil-

laboratorju.  

Fil-ħarifa tal-2021, beda x-xogħol fuq il- prodotti tat-

tidwil (primarjament LED) u l- ħiters tal-post lokali. 

 

Klassifikazzjoni tan-nuqqas ta’ konformità 
fl-ekodisinn: mill-kunċett għall-
innovazzjoni fuq il-post         

L-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1020 u 

l-eżerċizzju tas-setgħat fl-applikazzjoni tiegħu 

jenħtieġ li jkunu proporzjonati u adegwati għan-natura 

u l-impatt tan-nuqqas ta’ konformità. Sabiex l-MSAs 

ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom ukoll fil-

kontrolli tal-ekodisinn, l-EEPLIANT3 jikkontribwixxi 

għall-ħidma tal-EL/ECOD ADCOs għall-iżvilupp ta’ 

metodoloġija ġdida għall-klassifikazzjoni tar-riskji 

għan-nuqqas ta’ konformità fl-ekodisinn. L-ewwel 

abbozz tal-proċedura pass pass flimkien ma’ għodda 

ta’ evalwazzjoni mfassla apposta issa huma lesti biex 

jiġu ppruvati mill-gruppi ta’ ħidma rilevanti ma’ 

EEPLIANT3.  

L-immappjar tal-faċilitajiet tat-test għall-
ittestjar tal-enerġija fiż-ŻEE: jitnaqqas id-
distakk 

L-organizzazzjoni u l-ikkummissjonar tal-ittestjar tal-

verifika huma attività ewlenija għas-sorveljanza tas-

suq. L-aċċess għal faċilitajiet ta’ ttestjar akkreditati 

għall-ittestjar relatat mal-enerġija huwa diffiċli għal 

ħafna minnhom. B’reazzjoni għal dan, xi wħud qed 

jiżviluppaw kapaċità ta’ ttestjar intern, filwaqt li 

oħrajn qed ikomplu jitħabtu biex isibu faċilitajiet ta’ 

ttestjar kummerċjali kwalifikati kif xieraq li għandhom 

ukoll id-disponibbiltà meħtieġa. 

EEPLIANT3 ta żewġ stħarriġiet lill-MSAs tal-UE u lill-

korpi tat-testijiet kummerċjali akkreditati għall-ED/EL 

fiż-ŻEE biex tiġi mmappjata l-kapaċità tal-laboratorju 

tat-test. Ir-riżultati tal-istħarriġ huma konformi mas-

sejbiet taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-

Kummissjoni. Dan juri li ftit MSAs għandhom faċilitajiet 

ta’ ttestjar tal-kwalità tal-verifika (ekwivalenti għal 

EN17025), b’xi Stati Membri li ma għandhom l-ebda 

laboratorju jew ftit li xejn għandhom laboratorji 

adattati għal kwalunkwe tip ta’ ttestjar ED/EL. 

Konsegwentement, l-aċċess għal faċilitajiet ta’ 

ttestjar kwalifikati kif xieraq għall-prodotti kollha 

koperti mill-ekodisinn u t-tikkettar tal-enerġija, kemm 

jekk huma proprjetà ta’ MSAs kif ukoll kummerċjali, 

huwa ostaklu kbir għal ħafna MSAs sabiex ikun hemm 

verifikazzjoni sħiħa tal-konformità.   
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It-tisħiħ tal-kooperazzjoni mad-Dwana 

 

Dejta reċenti turi li fl-2019, 28.6% tal-kontrolli doganali 

skoprew prodotti mhux sikuri jew mhux konformi, bi 98% 

minnhom jitwaqqfu fil-fruntieri ta’ għaxar Stati Membri 

tal-UE.  

Minn pjattaformi bikrijagħas-suq tal-oġġetti użati online 

li qed ikompli jikber, it-tkabbir tal-kummerċ elettroniku 

u l-volumi kbar ta’ prodotti li jidħlu fl-UE minn pajjiżi 

terzi, jagħmlu l-kontrolli fil-fruntieri essenzjali fid-

detezzjoni u l-prevenzjoni ta’ prodotti perikolużi u mhux 

konformi milli jidħlu fl-UE.  

Għal dan il-għan, il-kooperazzjoni tal-MSAs mad-Dwana 

tista’ tkun bidla radikali. EEPLIANT3 wettaq stħarriġ 

online u sensiela ta’ intervisti mal-awtoritajiet 

Doganali tal-UE dwar il-leġiżlazzjoni EL/ED.  

L-għan kien li jinqabdu l-prattiki tajbin attwali fil-

kontrolli doganali u jinħarġu rakkomandazzjonijiet dwar 

kif tiġi stabbilita kooperazzjoni aktar sistematika biex 

jiżdied il-livell ta’ kontrolli fuq prodotti relatati mal-

enerġija.  

L-investiment kapitali inizjali mhuwiex biżżejjed biex 

inaqqas id-distakk bejn il-ħtiġijiet tal-MSAs tal-UE u r-

realtà fir-rigward tal-kapaċità tal-ittestjar ED/EL. Se 

jkunu meħtieġa sorsi ta’ finanzjament sostenibbli biex 

tiġi żgurata wkoll l-esperjenza kontinwa tat-testijiet u 

l-manutenzjoni. 

Rafael Guirado (FFII-LCOE-Spanja), Kap tal-Grupp ta’ Ħidma     

Dettalji ta’ kuntatt: Ioana Sandu, Direttur Eżekuttiv 
Uffiċċju PROSAFE, Avenue des Arts/Kunstla41, 1040 Brussell, il-Belġju, + 32 2 8080 996/-97 

eepliant3@prosafe.org mailto:info@prosafe.org / info@prosafe.org  

Il-Mexxej tal-Proġett: Bram Verckens,  Kap tad-Dipartiment, Ekonomija tal-FPS, Direttorat Ġenerali għall-Enerġija, l-Infrastruttura u l-Kontrolli  

Brussell (il-Belġju) 

Prattiki tajbin fil-kollaborazzjoni mad-
Dwana 

Ir-riżultati jindikaw li bħalissa hemm kooperazzjoni 

sistematika limitata bejn l-MSAs u d-Dwana fiż-żona 

EL/ED. Minkejja l-varjazzjonijiet nazzjonali, ġew 

identifikati linji komuni ta’ prattiki tajbin: 

• Mezzi ta’ komunikazzjoni miftuħa u l-ħatra ta’ punti 

ta’ kuntatt ewlenin fid-Dwana huma fatturi ta’ 

suċċess; 

• Hemm ħtieġa reċiproka għall-bini tal-kapaċità u l-

fehim tal-leġiżlazzjoni u l-proċeduri; 

• L-MSAs għandhom jagħtu prijorità lill-edukazzjoni 
tal-persunal doganali dwar ir-rekwiżiti legali tal-
EL/ED u r-rekwiżiti speċifiċi għal kull qasam ta’ 
prodott fil-mira; 

• Il-ħolqien ta’ lista ta’ “għodda waħda” għar-
rekwiżiti formali kollha jista’ jiffaċilita x-xogħol; 

• L-uffiċċji uniċi ta’ kooperazzjoni fl-Istati Membri 
jista’ jkollhom rwol ewlieni fil-koordinazzjoni ta’ 
attivitajiet konġunti.  

EEPLIANT3 se jfittex li jipprova l-idoneità tal-prattiki 

tajba identifikati fil-ħidma fuq il-prodotti tat-tidwil.  

@EEPLIANT, @PROSAFE_ORG  
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Nilqgħu l-isfidi u nibnu għarfien u ħiliet 
ġodda         
 

L-ewwel fażi tal-implimentazzjoni tal-azzjoni kienet 
tinvolvi l-analiżi ta’ diversi sfidi u tagħlimiet meħuda 
fil-proċess. Kull meta jintużaw, l-għodod diġitali 
intelliġenti għandhom effett ta’ trasformazzjoni fuq 
is-sorveljanza tas-suq iżda l-isforzi huma frammentati 
soġġetti għar-riżorsi u l-prijoritizzazzjoni tal-MSAs. 
EEPLIANT3 jasal biex jagħlaq id-distakk billi 
jiżviluppa portafoll ta’ erba’ elementi ta’ għodod 
tal-IT li jinkludu: 

1) Għodda li ttella’ l-informazzjoni fl-ICSMS 
(ibbażata fuq xogħol fil-passat taħt il-proġetti 
MSTyr15 u EEPLIANT2);  

2) WebCrawler;  

3) Proġett innovattiv tal-IA/Robotika; u 

4) Proġetti zgħar li jkunu ta’ suċċess f’qasir żmien.  

L-investiment, madankollu, fl-iżvilupp ta’ għodod 
bħal dawn mingħajr ma tiġi żgurata s-sostenibbiltà 
permezz ta’ akkoljenza u manutenzjoni fit-tul wara 
l-għeluq tal-proġett — fi kliem sempliċi — huwa ħela 
ta’ sforz, flus, u riżorsi. Bħalissa, EEPLIANT3 ifittex li 
jiddetermina u jesplora l-għażliet kollha disponibbli u 
s-soluzzjonijiet fattibbli għal din il-kwistjoni 
f’sinerġija mal-Kummissjoni Ewropea u n-Netwerk 
tal-UE għall-Konformità tal-Prodotti. 

In-nuqqas ta’ għarfien u ta’ esperjenza meħtieġa 
għat-twettiq tal-kontrolli tal-konformità fuq ir-
rekwiżiti formali tal-EL/ED, huma magħrufa li 
jaffettwaw l-effiċjenza tas-sorveljanza tas-suq.  

EEPLIANT3 jidħol fis-seħħ ma’ diversi taħriġ online u 
attivitajiet konġunti, inkluża skema innovattiva ta’ 
skambju tal-persunal li tinkludi tmien programmi 
mfassla apposta, imfassla f’kooperazzjoni mal-
ADCOs tal-ED/EL. 
 

 

Riżultati preliminari fil-qosor (#1)  
mhux statistikament rappreżentattiv 
                    

Riżultati preliminari fil-qosor (#2)   
mhux statistikament rappreżentattiv 

 

                    

Ċaħda ta’ responsabbiltà  
Din in-newsletter hija parti mill-Azzjoni Miftiehma EEPLIANT3 li rċeviet finanzjament mill-programm tar-riċerka u l-innovazzjoni Orizzont 2020 
tal-Unjoni Ewropea taħt il-ftehim ta’ għotja Nru 832558.  

Il-kontenut ta’ dan ir-riżultat jirrappreżenta l-fehmiet tal-awtur u huwa r-responsabbiltà unika tiegħu; bl-ebda mod ma jista’ jitqies li jirrifletti 
l-fehmiet tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, l-Infrastruttura u l-Ambjent (CINEA), il-Kummissjoni Ewropea jew kwalunkwe korp ieħor 
tal-Unjoni Ewropea, li mhumiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li fiha. 

*'mhux magħruf’ tfisser li bħalissa l-MSAs ma jistgħux jiffurmaw opinjoni dwar il-konformità tal-prodott — soġġett għall-għoti ta’ kjarifiki jew 

informazzjoni addizzjonali mill-operaturi ekonomiċi rispettivi fuq talba tal-MSAs (li għadha għaddejja)       
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