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TITOLU V 
 

IMPORTAZZJONIJIET LEJN IL-KOMUNITÀ MINN PAJJIŻI TERZI 
 

Kapitolu 1 – Importazzjonijiet ta’ skart għar-rimi 
 

Artikolu 40 
 

Projbizzjoni ta' l-importazzjoni ħlief minn xi pajjiż Parti għall-Konvenzjoni 
 ta' Basilea jew taħt xi ftehim fis-seħħ jew minn 
 żoni oħra f’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi jew gwerra 

 
1. L-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta’ skart destinat għar-rimi għandhom ikunu projbiti 
ħlief dawk minn: 

 
(a) pajjiżi li huma Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basilea; u 
 
(b) pajjiżi oħra li magħhom il-Komunità, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, ikkonkludew 

ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali kompatibbli mal-liġi Komunitarja u skond 
l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta’ Basilea; jew 
 

(ċ) pajjiżi oħra li magħhom Stati Membri individwali kkonkludew ftehim jew arranġamenti 
bilaterali skond il-paragrafu 2; jew 
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(d) żoni oħra f’każijiet fejn, minħabba raġunijiet eċċezzjonali matul sitwazzjonijiet ta’ kriżi, ta' l-

istabbiliment tal-paċi, taż-żamma tal-paċi jew ta' gwerra, ebda ftehim jew arranġament 
bilaterali skond il-punti  (b) jew (ċ) ma jista’ jiġi konkluż jew fejn għadha ma ġietx nominata 
jew mhijiex kapaċi li taġixxi awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-dispaċċ.  
 

2. F’każijiet eċċezzjonali Stati Membri individwali jistgħu jikkonkludu ftehim u arranġamenti 
bilaterali għar-rimi ta’ skart speċifiku f'dawk l-Istati Membri, fejn tali skart ma jkunx immaniġġat 
b’mod ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 48 fil-pajjiż tad-dispaċċ. 
 
Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom ikunu kompatibbli mal-liġi Komunitarja u skond l-
Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta’ Basilea. 
 
Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom jiggarantixxu li l-operazzjonijiet tar-rimi jsiru f’impjant 
awtorizzat u josservaw ir-rekwiżiti ta’ l-immaniġġar ambjentalment san. 
 
Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom ukoll jiggarantixxu li l-iskart huwa prodott fil-pajjiż tad-
dispaċċ u li r-rimi jsir esklussivament fl-Istat Membru li kien ikkonkluda l-ftehim jew arranġament. 
 
Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni qabel ikunu konklużi. 
Iżda, f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza huma jistgħu jiġu notifikati sa xahar wara l-konklużjoni 
tagħhom. 
 
3. Il-ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali miftehma skond il-paragrafu 1(b) u (ċ) 
għandhom ikunu bbażati fuq l-ħtiġijiet proċedurali ta’ l-Artikolu 41. 
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4. Il-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (ċ) għandhom ikunu meħtieġa jippreżentaw minn 
qabel talba motivata lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni fuq il-bażi li huma 
ma għandhomx u ma jistgħux raġjonevalment jakkwistaw il-kapaċità teknika u l-faċilitajiet meħtieġa 
sabiex jarmu l-iskart b’mod ambjentalment san. 

 
Artikolu 41 

 
Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż Parti għall-Konvenzjoni ta' Basilea jew  

minn xi  żoni oħrajn f’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi jew ta’ gwerra 
 
1. Fejn jiġi importat skart fil-Komunità u jiġi destinat għar-rimi minn pajjiżi Partijiet għall-
Konvenzjoni ta’ Basilea, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tat-Titolu  II mutatis mutandis bl-
adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2 u 3. 
 
2. L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw: 

  

(a) l-awtorità kompetenti ta’ transitu barra l-Komunità għandha jkollha 60 jum mid-data tat-
trasmissjoni ta' l-att tar-rikonoxximent tagħha tar-riċezzjoni tan-notifika, sabiex titlob 
informazzjoni addizzjonali dwar il-vjeġġ notifikat, sabiex tipprovdi, jekk il-pajjiż konċernat 
iddeċieda li ma jitlobx kunsens bil-miktub minn qabel u informa lill-Partijiet l-oħrajn b’dan 
skond l-Artikolu 6(4) tal-Konvenzjoni ta’ Basilea, kunsens taċitu jew tagħti kunsens bil-miktub 
bi jew mingħajr kondizzjonijiet; u 
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(b) fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu  40(1)(d) li jinvolvu sitwazzjonijiet ta’ kriżi, ta' stabbiliment 

tal-paċi, taż-żamma tal-paċi jew ta' gwerra, il-kunsens ta’ l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ma 
għandux ikun meħtieġ. 

 
3. Dawn id-disposizzjonijiet addizzjonali għandhom japplikaw: 

 
(a) l-awtorità kompetenti ta’ transitu fil-Komunità għandha tirrikonoxxi r-riċezzjoni tan-notifika 

lin-notifikatur, b’kopji mibgħuta lill-awtoritajiet kompetenti konċernati; 
 
(b) l-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, ta’ transitu fil-Komunità 

għandhom jibagħtu  kopja ttimbrata tad-deċiżjoni tagħhom li jikkonsentixxu għall-vjeġġ lill-
uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità; 

 
(ċ) kopja tad-dokument ta’ moviment għandha tingħata mit-trasportatur lill-uffiċċju doganali tad-

dħul fil-Komunità; u 
 
(d) wara li jagħmel il-formalitajiet doganali meħtieġa, l-uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità 

għandu jibgħat kopja ittimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtoritajiet kompetenti tad-
destinazzjoni u ta’ transitu fil-Komunità, bl-attestazzjoni li l-iskart daħal fil-Komunità. 
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4. Il-vjeġġ jista’ jsir biss jekk:    

 
(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-

destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, ta' transitu u jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti jiġu sodisfatti; 
 
(b) ġie konkluż kuntratt li jkun sar effettiv bejn in-notifikatur u d-destinatarju kif mehtieġ fit-tieni 

subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikoli 4 u fl-Artikolu 5; 
 
(ċ) ġiet stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti, li tkun saret effettiva kif 

meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6; u  
 
(d) jiġi żgurat l-immaniġġar ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 48. 
 
5. Jekk xi uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu mingħar 
dewmien jinforma l-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta’ l-uffiċċju doganali, liema awtorità għandha: 
 
(a) mingħajr dewmien tinforma lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità li tinforma 

l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità; u 
 
(b) tiżgura ż-żamma ta’ l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità ma 

tkunx iddeċidiet mod ieħor u ikkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti 
fil-pajjiż ta’ l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart. 
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Kapitolu 2 – Importazzjoni ta’ skart għall-irkupru 

 
Artikolu 42 

 
Projbizzjoni ta' importazzjoni minn xi pajjiż li japplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD jew  

li huwa Parti għall-Konvenzjoni ta’ Basilea jew taħt xi ftehim fis-seħħ jew minn  
żoni oħrajn f’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi jew ta' gwerra 

 
1. L-importazzjonijiet kollha mill-Komunità ta' skart destinat għall-irkupru għandhom ikunu 
projbiti ħlief dawk minn:  

 
(a) pajjiżi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni OECD; jew 
 
(b) pajjiżi oħra li huma Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basilea; jew  
 
(ċ) pajjiżi oħra li magħhom il-Komunità, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, kienu 

ikkonkludew ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilateri kompatibbli mal-leġislazzjoni 
tal-Komunità u li huma skond l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta’ Basilea; jew  

 
(d) pajjiżi oħra li magħhom Stati Membri individwali ikkonkludew ftehim jew arranġamenti 

bilaterali skond il-paragrafu 2; jew  
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(e) żoni oħra f’każi fejn, għal raġunijiet eċċezzjonali matul sitwazzjonijiet ta’ krizi, ta' stabbiliment 
ta’ paċi, taż-żamma ta’ paċi jew ta' gwerra, ebda ftehim jew arranġament bilaterali skond il-
punti (b) jew (ċ) ma jistgħu jiġu konklużi jew fejn xi awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-dispaċċ 
jew għadha ma ġietx maħtura jew ma tistax taġixxi. 

 
2. F’każi eċċezzjonali Stati Membri individwali jistgħu jikkonkludu ftehim u arranġamenti 
bilterali għall-irkupru ta’ skart speċifiku f'dawk l-Istati Membri, meta skart bħal dan ma jkunx se jiġi 
immaniġġat b’mod ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 48, fil-pajjiż tad-dispaċċ.  
 
F’każi bħal dawn, għandu japplika l-Artikolu 40(2). 
 
3. Il-ftehim jew arranġamenti bilaterali u multilaterali miftehma skond il-paragrafu 1(ċ) u (d) 
għandhom ikunu ibbażati fuq ir-rekwiżiti proċedurali ta’ Artikolu 41 safejn dan ikun pertinenti. 
 

Artikolu 43 
 

Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż li japplika d-deċiżjoni ta' l-OECD jew  
minn xi żoni oħrajn f’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi jew ta' gwerra  

 
1. Fejn skart iddestinat għall-irkupru jiġi importat fil-Komunità minn jew tramite pajjiżi li 

għalihom tapplika d-Deċiżjoni OECD, għandhom japplikaw mutatis mutandis id-disposizzjonijiet tat-

Titolu II, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2 u 3.  
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2. L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw:  

 

(a) il-kunsens kif meħtieġ skond Artikolu 9 jista’ jkun provdut fil-forma ta' kunsens taċitu mill-

awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità;   

 
(b) notifika miktuba tista’ tiġi preżentata minn qabel skond Artikolu 4 min-notifikatur; u  
 
(ċ) fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 42(1)(e) li jinvolvu sitwazzjonijiet ta’ kriżi, ta' stabbiliment 

tal-paċi, taż-żamma tal- paċi jew ta' gwerra, il-kunsens tal-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ 
ma għandux ikun meħtieġ. 

 
3. Barra minn hekk, id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 41(3) (b), (ċ) u (d) għandhom jiġu 
osservati. 

 
4. Il-vjeġġ jista’ jsir biss jekk: 

 
(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, 

destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, transitu jew jekk jingħata l-kunsens taċitu, jew jista' jiġi 
preżunt l-għoti ta' kunsens taċitu, mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità u jekk 
il-kundizzjonijiet stabbiliti jiġu milqugħa; 
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(b) ġie konkluż kuntratt, li jkun sar effettiv, bejn in-notifikatur u d-destinatarju kif meħtieġ fit-tieni 

subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 5;  
 
(ċ) ġiet stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti li tkun saret effettiva kif 

meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6; u   
 
(d) jiġi żgurat l-immaniġġar ambjentalment san kif imsemmi fl-Artikolu 48. 
 
5. Jekk xi uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu mingħajr 
dewmien jinforma l-awtorità kompetenti tiegħu fil-pajjiż ta’ l-uffiċċju doganali li għandha:  
 
(a) mingħajr dewmien tinforma l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità li għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità; u  
 
(b) tiżgura ż-żamma ta' l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità ma 
tkunx iddeċidiet mod ieħor u kkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti fil-
pajjiż ta’ l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart. 
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Artikolu 44 

 
Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-

OECD u  li huwa Parti għall-Konvenzjoni ta' Basilea jew  
minn xi żoni oħrajn f’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi jew ta' gwerra 

 
Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi importat fil-Komunità: 
 
(a) minn xi pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax; jew  
 
(b) minn kwalunkwe pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax u li huwa wkoll Parti għall-

Konvenzjoni ta' Basilea,  
 
l-Artikolu 41 għandu japplika  mutatis mutandis.  

 
Kapitolu 3 – Disposizzjonijiet ġenerali 

 
Artikolu 45 

 
Importazzjonijiet minn pajjżi jew territorji barranin 

 
1. Fejn skart jiġi importat fil-Komunità minn pajjiżi jew territorji barranin, għandu japplika, 
mutatis mutandis, it-Titolu II.  
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2. Wieħed jew aktar mill-pajjizi jew territorji barranin u l-Istat Membru li miegħu għandhom 
rabta  jistgħu japplikaw proċeduri nazzjonali  għal vjeġġi  mill-pajjizi jew territorji barranin lejn dak 
l-Istat Membru.  
 
3. Stati Membri li japplikaw il-paragrafu 2 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-
proċeduri nazzjonali applikati.  
 

TITOLU VI 
 

TRANSITU ĠEWWA L-KOMUNITÀ  
MINN U LEJN PAJJIŻI TERZI 

 
Kapitolu 1 – Transitu ta' skart għar-rimi 

 
Artikolu 46 

 
Transitu ġewwa l-Komunità ta' skart destinat għal rimi 

 
1. Fejn skart li huwa destinat għar-rimi jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn 
pajjiżi terzi, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 41, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati hawn 
taħt: 
  
(a) l-ewwel u l-aħħar awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandha, fejn ikun il-każ, 

tibgħat kopja ittimbrata tad-deċiżjonijiet li jagħtu l-kunsens għall-vjeġġ jew, jew jekk 
ipprovdew kunsens taċitu, kopja tar-rikonoxximent skond l-Artikolu 41(3)(a) lill-uffiċċji 
doganali tad-dħul fil-Komunità, u tal-ħruġ mill-Komunità, rispettivament; u 
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(b) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità għandu 

jibgħat kopja tad-dokument tal-moviment lill-awtoritajiet kompetenti ta' transitu fil-Komunità, 
li jgħid li l-iskart telaq mill-Komunità.   

 
Kapitolu 2 – Transitu ta' skart għall-irkupru 

 
Artikolu 47 

 
Transitu fil-Komunità ta' skart destinat għall-irkupru 

 
1. Fejn skart destinat għal rkupru jigi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn pajjiż li 
għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni OECD, għandu japplika  mutatis mutandis l-Artikolu 46.  
 
2. Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn pajjiż 
li għalih tapplika d-deċiżjoni ta' l-OECD, għandu japplika  mutatis mutandis l-Artikolu 43, bl-
adattamenti u ż-żidiet elenkati hawn taħt:  
 
(a) l-ewwel u l-aħħar awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandhom, skond il-każ, 

jibagħtu kopja ttimbrata tad-deċiżjonijiet li jagħtu l-kunsens lill-vjeġġ jew, jekk huma 
pprovdew il-kunsens taċitu, kopja tar-rikonoxximent skond Artikolu 41(3)(a) lill-uffiċċji 
doganali tad-dħul fil-Komunità, u tal-ħruġ mill-Komunità, rispettivament; u  

 
(b) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità għandu 

jibgħat kopja tad-dokument tal-moviment lill-awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità, 
kontenenti d-dikjarazzjoni li l-iskart telaq mill-Komunità.  
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3. Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn pajjiż li 
għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax lejn pajjiż li għalih tapplika d-Deċiżjoni OECD jew vice-
versa, għandu japplika l-paragrafu 1 fir-rigward tal-pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax 
u għandu japplika l-paragrafu 2 fir-rigward tal-pajjiż li għalih tapplika d-Deċiżjoni OECD.   
  

TITOLU VII 
 

DISPOSIZZJONIJIET OĦRAJN 
 

Kapitolu 1 – Obbligi addizzjonali 
 

Artikolu 48 
 

Protezzjoni ta' l-ambjent 
 
1. Il-produttur, in-notifikatur u impriżi oħrajn involuti fi vjeġġ ta' skart u/jew l-irkupru jew ir-
rimi tiegħu għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jassiguraw li kull skart li huma jittrasportaw jiġi 
mmaniġġat mingħajr periklu għas-saħħa umana u b'mod ambjentalment san matul il-perjodu tal-
vjeġġ u matul l-irkupru u r-rimi tiegħu. Partikolarment, meta l-vjeġġ isir fil-Komunità, għandhom 
ikunu rispettati r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE u ta' liġijiet oħra Komunitarji 
dwar l-iskart.  
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2. Fil-kaz ta' esportazzjoni mill-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità 
għandha: 
 
(a) tesiġi u tagħmel li tista' sabiex tiżgura li kwalunkwe skart esportat jiġi mmaniġġat b'mod 

ambjentalment san matul il-perjodu tal-vjeġġ, inkluż l-irkupru kif imsemmi fl-Artikoli 35 u 37 
jew ir-rimi kif imsemmi fl-Artikolu 33, fil-pajjiż terz tad-destinazzjoni;  

 
(b) tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' skart lejn pajjiżi terzi jekk ikollha raġuni taħseb li l-iskart ma 

jiġix immaniġġat skond ir-rekwiżiti tal-punt (a).  
 

L-immaniġġar li jkun ambjentalment san jista' inter alia jiġi preżunt fir-rigward ta' l-operazzjoni 
konċernata ta' rkupru jew rimi ta' skart, jekk in-notifikatur jew l-awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-
destinazzjoni ikunu jistgħu juru li l-impjant li jirċievi l-iskart ikun operat skond standards ta' 
protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent li huma bejn wieħed u ieħor ekwivalenti għal standards stabbiliti 
fil-liġi Komunitarja.  
  
Dan il-presunzjoni, iżda, għandha tapplika bla preġudizzju għall-valutazzjoni ġenerali ta' l-
immaniġġar ambjentalment san tul il-perjodu tal-vjeġġ u inkluż l-irkupru jew rimi fil-pajjiż terz tad-
destinazzjoni. 
 
Għall-finijiet ta' gwida dwar l-immaniġġar ambjentalment san, jistgħu jiġu kunsidrati l-linji gwida fl-
Anness VIII. 
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3. Fil-kaz ta' l-importazzjoni fil-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità 
għandha: 
 
(a) tirrikjedi u tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiżgura li kull skart trasportat fiż-żona ta' ġurisdizzjoni 

tagħha jiġi mmaniġġat mingħajr periklu għas-saħħa tal-bniedem u mingħajr ma jintużaw 
proċessi jew metodi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent, u skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
75/442/KEE u liġijiet oħra Komunitarji dwar l-iskart matul il-perjodu tal-vjeġġ, inkluż l-
irkupru jew ir-rimi fil-pajjiż tad-destinazzjoni;  

 
(b) tipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart minn pajjiżi terzi jekk ikollha raġuni taħseb li l-iskart ma 

jiġix immaniġġat skond ir-rekwiżiti tal-punt (a).  
 
 

 
Artikolu 49 

 
Infurzar fl-Istati Membri 

 
1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-
disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu kull miżura neċessarja sabiex jiżguraw li 
dawn jiġu mplimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġi nazzjonali dwar il-prevenzjoni u l-iskoperta 
ta' vjeġġi illegali u l-pieni għal vjeġġi bħal dawn. 
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2. L-Istati Membri jistgħu, permezz ta' miżuri għall-infurzar ta' dan ir-Regolament, jipprovdu, 
inter alia, għal spezzjonijiet ta' stabbilimenti u ta' impriżi skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva 
75/442/KEE, u għal kontrolli għal għarrieda ta' vjeġġi ta' skart jew ta' l-irkupru jew rimi relatat 
miegħu.  
 
3. Il-kontrolli ta' vjeġġi jistgħu jsiru b'mod partikolari: 
 
(a) fil-post ta' l-oriġini, magħmulin mal-produttur, id-detentur jew in-notifikatur;  

 
(b) fid-destinazzjoni, magħmulin mad-destinatarju; 

 
(ċ) fil-fruntieri tal-Komunità u/jew  
 
(d) matul il-vjeġġ fil-Komunità.  
 
4. Il-kontrolli jistgħu jinkludu l-ispezzjoni ta' dokumenti, il-konferma ta' l-identità u, fejn 
opportun, il-kontroll fiżiku ta' l-iskart. 
 
5. Stati Membri jistgħu jikkoperaw, bilateralment jew multilateralment, ma' xulxin bil-għan li 
jiġu faċilitati l-prevenzjoni u l-iskoperta ta' vjeġġi illegali.  
 
6. Fuq talba ta' Stat Membru ieħor, Stat Membru jista' jieħu azzjoni ta' infurzar kontra persuni, 
preżenti f'dak l-Istat Membru, suspettati li jkunu mdaħħla fi vjeġġi ta' skart illegali.  
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Artikolu 50 

 
Rapporti minn Stati Membri 

 
1. Qabel it-tmiem ta' kull sena kalendarja, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni 
kopja tar-rapport għas-sena kalendarja ta' qabel li, skond Artikolu 13(3) tal-Konvenzjoni ta' Basilea, 
jkun għamel u ppreżenta lis-Segretarjat ta' dik il-Konvenzjoni.  
 
2. Qabel it-tmiem ta' kull sena kalendarja, l-Istati Membri għandhom jagħmlu wkoll rapport 
għas-sena ta' qabel ibbażat fuq il-kwestjonarju addizzjonali ta' rapportaġġ fl-Anness IX u għandhom 
jibagħtuh lill-Kummissjoni. 
 
3. Ir-rapporti magħmulin mill-Istati Membri skond il-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu preżentati 
lill-Kummissjoni f'forma elettronika. 
 
4. Il-Kummissjoni għandha, tistabblixxi kull tliet snin rapport, abbażi ta' dawn ir-rapporti, dwar 
l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-Komunità u mill-Istati Membri tagħha 

 
Artikolu 51 

 
Koperazzjoni internazzjonali 

 
L-Istati Membri, fejn ikun possibbli u meħtieġ bil-koperazzjoni tal-Kummissjoni, għandhom 
jikkoperaw ma' partijiet oħra għall-Konvenzjoni ta' Basilea u organizzazzjonijiet inter-Statali, inter 
alia permezz ta' l-iskambju u/jew il-kondiviżjoni ta' informazzjoni, tal-promozzjoni ta' teknoloġiji 
kompatibbli ma' l-ambjent u ta' l-iżvilupp ta' kodiċi adegwati ta' prattika tajba. 
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Artikolu 52 

 
Nomina ta' awtoritajiet kompetenti 

 
L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità kompetenti 
waħda. 
 

Artikolu 53 
 

Nomina ta' korrispondenti 
 
L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom rispettivament jinnominaw korrispondent wieħed jew 
aktar responsabbli sabiex jinformaw u jagħtu pariri lil persuni jew intrapriżi li jitolbu informazzjoni. 
Il-korrispondent tal-Kummissjoni għandu jgħaddi lill-korrispondenti ta' l-Istati Membri kull 
mistoqsija magħmula lilu/ha li tinvolvi lil ta' l-aħħar, u vice versa.  
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Artikolu 54 
 

Nomina ta' uffiċċji doganali ta' dħul fil-Komunità 
 u tal-ħruġ mill-Komunità 

 
L-Istati Membri jistgħu jinnominaw uffiċċji doganali speċifiċi ta' dħul fil-Komunità u tal-ħruġ mill-
Komunità għall-vjeġġi ta' skart li jidħlu fil-Komunità u joħorġu mill-Komunità. Jekk l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jinnominaw tali uffiċċji doganali, ebda vjeġġ ta' skart ma' għandu jitħalla juża xi post ta' 
qsim tal-fruntiera fi Stat Membru għall-finijiet ta' dħul fil-Komunità jew ħruġ mill-Komunità. 

 
Artikolu 55 

 
Notifikazzjoni u informazzjoni dwar nomini 

 
1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-nomini ta':  
 
(a) awtoritajiet kompetenti, skond l-Artikolu 52; 
 
(b) korrispondenti, skond l-Artikolu 53 u 

 
(ċ) fejn applikabbli, uffiċċji doganali tad-dħul fil- Komunità u tal-ħruġ mill-Komunità, skond l-

Artikolu 54.  
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2. Fir-rigward ta' dawn in-nomini, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni l-
informazzjoni li ġejja:  
 
(a) l-isem/ismijiet;  
 
(b) indirizz(i) postali; 
 
(ċ) indirizz(i) ta' e-mail; 
 
(d) numru(i) tat-telefon; 
 
(e) numru(i) tal-fax; u  
 
(f) lingwi aċċettabbli għall-awtoritajiet kompetenti. 
 
3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar xi tibdil f'din l-
informazzjoni. 
 
4. Din l-informazzjoni kif ukoll xi tibdil fl-informazzjoni għandhom jiġu preżentati lill-
Kummissjoni f'forma elettronika kif ukoll fuq il-karta jekk tkun hekk mitluba. 
 
5. Il-Kummissjoni għandha tippublika fuq il-website tagħha listi ta' l-awtoritajiet competenti 
nominati, korrispondenti nominati u uffiċċji doganali nominati tad-dħul fil-Komunità u tal-ħruġ mill-
Komunità, u għandha taġġorna dawn il-listi skond il-każ.  
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Kapitolu 2 – Disposizzjonijiet oħrajn 
 

Artikolu 56 
 

Laqgħat tal-korrispondenti 
 
Il-Kummissjoni għandha, jekk mitluba mill-Istati Membri jew kif xort'oħra ikun meħtieġ, 
perjodikament torganizza laqgħa tal-korrispondenti sabiex jiġu eżaminati l-kwistjonijiet imqajma bl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.  
 

Artikolu 57 
 

Emendi għall-Annessi 
 
1. L-Annessi jistgħu jkunu emendati mill-Kummissjoni permezz ta' Regolamenti u skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) tad-Direttiva 75/442/KEE, sabiex jittieħed kont tal-progress 
xjentifiku u tekniku. B'żjieda ma' dan : 
 
(a) l-Annessi I, II, III, IIIA, IV u V għandhom jiġu emendati sabiex jittieħed kont tal-bidliet 

miftehma skond il-Konvenzjoni ta' Basilea u d-Deċiżjoni OECD; b'żjieda ma' dan, l-Anness IĊ 
dwar struzzjonijiet speċifiċi għall-mili tad-dokumenti ta' notifika u moviment għandu jitlesta 
mhux aktar tard sad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament b'kont meħud ta' l-
istruzzjonijiet ta' l-OECD; 
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(b) jistgħu jiġu miżjuda tipi ta' skart mhux klassifikat ma' l-Annessi IIIB, IV jew V fuq bażi 

provviżorja sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-inklużjoni tagħhom fl-Annessi rilevanti tal-
Konvenzjoni ta' Basila jew id-Deċiżjoni OECD; 

 
(ċ) fuq il-preżentazzjoni ta' talba ta' xi Stat Membru, jistgħu jiġu kunsidrati taħlitiet ta' żewg tipi 

jew iżjed ta' skart elenkati fl-Anness III sabiex jiġu inklużi fl-Anness IIIA fil-każijiet msemmija 
fl-Artikolu 3(2) fuq bażi provviżorja sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-inklużjoni tagħhom fl-
Annessi pertinenti mal-Konvenzjoni ta' Basilea jew mad-Deċiżjoni OECD. L-entrati inizjali 
għall-inklużjoni fl-Anness IIIA għandhom jiġu inseriti, jekk prattikament possibbli, sad-data ta' 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u mhux aktar tard minn 6 xhur wara dik id-data. L-
Anness IIIA jista' jinkludi l-kondizzjoni li xi entrata jew aktar ma għandhiex tapplika għall-
esportazzjoni lejn pajjiżi li għalihom ma tapplikax id-Deċiżjoni OECD; 

 
(d) għandhom jiġu determinati l-każijiet eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 3(3) u, fejn ikun 

meħtieġ, skart bħal dan għandu jiżdied ma' Annessi IVA u V u mħassra mill-Anness III; 
 
(e) l-Anness V għandu jiġi emendat sabiex jirrifletti l-bidliet miftiehma dwar il-lista ta' skart 

perikoluż adottati skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/EEC; 
 
(f) l-Anness VIII għandu jiġi emendat sabiex jirrifletti l-konvenzjoni u l-ftehim internazzjonali 

pertinenti. 
 
2. Il-Kumitat stabbilit mid-Direttiva 91/692/KEE tat-23 ta' Diċembru 1991 li tistandardizza u 
tirrazzjonalizza rapporti dwar l-implimentazzjoni ta' ċerti Direttivi relatati ma' l-ambjent1 għandu 
jkun assoċjat bis-sħiħ mad-deliberazzjonijiet meta jiġi emendat l-Anness IX.  
 
3. Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 3 
xhur. 
 

                                                 
= 1 ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48.  Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru. 

1882/2003. 
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Artikolu 58 
 

Miżuri addizzjonali 
 
1. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri addizzjonali relatati ma' l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament kif ġej: 
 
(a) metodu għall-kalkolu tal-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti kif maħsuba fl-

Artikolu 6; 
 
(b) linji gwida għall-applikazzjoni ta' Artikolu 12(1)(g); 
 
(ċ) aktar kondizzjonijiet u rekwiżiti relatati ma' l-impjanti ta' rkupru li jingħataw pre-kunsens kif 

imsemmi fl-Artikolu 14; 
 
(d) linji gwida dwar l-applikazzjoni ta' Artikolu 15 relatati ma' l-identifikazzjoni u s-sorveljanza ta' 

skart sottopost għal bidliet sostanzjali fl-operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju;  
 
(e) linji gwida għall-koperazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta' vjeġġi illegali kif 

imsemmija fl-Artikolu 23; 
 
(f) rekwiżiti teknici u organizzattivi għall-implimentazzjoni prattika ta' l-iskambju tad-data 

elettronika skond l-Artikolu 25(4); 
  
(g) aktar gwida dwar l-użu tal-lingwi kif imsemmi fl-Artikolu 26; 
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(h) kjarifikazzjoni aktar tar-rekwiżiti proċedurali tat-Titolu II fir-rigward ta' l-esportazzjoni, l-
importazzjoni u t-transitu ta' l-iskart minn, lejn u ġewwa l-Komunità; 

  
(i) aktar gwida li tikkonċerna termini legali mhux definiti. 
 
2. Miżuri bħal dawn għandhom jiġu deċiżi skond l-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) tad-
Direttiva 75/442/KEE.  
 
3. Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 3 
xhur. 
 

Artikolu 59 
 

Reviżjoni 
 

1. Sa …∗, il-Kummissjoni għandha tlesti l-analiżi tagħha tar-relazzjoni bejn leġislazzjoni 
settorali eżistenti dwar is-saħħa ta' l-annimali u s-saħħa pubblika, inklużi vjeġġi ta' skart kopert mir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002, u d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Jekk meħtieġ, din ir-
reviżjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposti adatti bil-għan li jinkiseb livell ekwivalenti ta' 
reġim ta' proċeduri u kontroll għall-vjeġġi ta' skart bħal dan. 
 
2. Fi żmien ħames snin min            **, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-implimentazzjoni ta' 
Artikolu 12(1)(ċ), inkluż l-effett tiegħu fuq l-protezzjoni ta' l-ambjent u l-funzjonament tas-suq 
intern. Jekk ikun meħtieġ, din ir-reviżjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposti adatti sabiex 
tiġi emendata din id-disposizzjoni.  

                                                 
= ∗ Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
= **  Id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
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Artikolu 60 

 
Tħassir 

 
1. Ir-Regolament (KEE) Nru 259/93, u d-Deċiżjoni 94/774/KE huma b'dan imħassar b'effett 
minn …∗. 
 
2. Kull riferiment magħmul lir-Regolament (KEE) Nru 259/93, imħassar, għandu jiġi meqjus 
bħala riferiment magħmul għal dan ir-Regolament. 
 
3. Id-Deċiżjoni 1999/412/KE hija b'dan imħassra b'effett mill-1 ta' Jannar …∗∗. 

 
Article 61 

 
Regoli transitorji 

 
1. Kull vjeġġ li ġie notifikat u li dwaru l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni tat 
rikonoxximent qabel …∗ għandu jkun suġġett għad-disposizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 
259/93. 

                                                 
= ∗ Id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament (12-il xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni). 
= ∗∗  Is-sena wara s-sena ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament (it-tieni sena wara d-data 

tal-pubblikazzjoni). 
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2. Ir-rapportaġġ skond Artikolu 41(2) tar-Regolament (KEE) Nru 259/93 u l-Artikolu 50(4) ta' 
dan ir-Regolament għas-sena …∗ għandu jkun ibbażat fuq il-kwestjonarju li jinsab fid-Deċiżjoni 
1999/412/KE. 
 

Artikolu 62 
 

Arranġamenti transitorji għal ċerti Stati Membri  
 

1. Sat-30 ta' Ġunju 2005, il-vjeġġi kollha lejn l-Ungerija ta' skart għall-irkupru elenkat fl-
Annessi III u IV u vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu 
suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II. 
 
B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart 
elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi 
destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti disposizzjonijiet tad-Direttiva 
tal-Kunsill 94/67/KE tas-16 ta' Diċembru 1994 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart perikoluż1 u tad-
Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-
limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni2  matul il-
perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni.  

                                                 
= ∗ Is-sena ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament (is-sena wara d-data tal-pubblikazzjoni). 
= 1 ĠU L 365, 31.12.1994, p. 34.  Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 

1882/2003. 
= 2 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1.  Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003. 
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2. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-vjeġġi kollha lejn il-Latvja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-
Annessi III u IV u l-vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu 
suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II. 
 
B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart 
elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi 
destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti disposizzjonijiet tad-Direttiva 
96/61/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni. 
 
3. Sal-31 Diċembru 2005, il-vjeġġi kollha lejn Malta ta' skart għall-irkupru elenkat fl-Annessi III 
u IV u vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu suġġetti għall-
proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II. 

 
B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart 
elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi 
destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti disposizzjonijiet tad-Direttiva 
2001/80/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni. 
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4. Sal-31 ta' Diċembru 2012, il-vjeġġi kollha lejn il-Polonja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-
Anness III għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel 
skond it-Titolu II. 
 
B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2007, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqajmu l-
oġġezzjonijiet tagħhom għal vjeġġi lejn il-Polonja għall-rkupru ta' l-iskart li ġej elenkat fl-Annessi III 
u IV skond ir-raġunijiet għal oġġezzjoni elenkati fl-Artikolu 11: 

 
B2020 u GE 020 (skart tal-ħġieġ) 
B2070 
B2080 
B2100 
B2120 
B3010 u GH 013 (skart ta' plastik solidu) 
B3020 (skart tal-karta) 
B3140 (skart ta' tyres pnewmatiċi) 
Y46 
Y47 
A1010 u A1030, (l-inċiżi biss li jirreferu għal arseniku u merkurju) 
A1060 
A1140 
A2010 
A2020 
A2030 
A2040 
A3030 
A3040 
A3070 
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A3120 
A3130 
A3160 
A3170 
A3180 (applikabbli biss fir-rigward ta' naftaleni poliklorinati, PCN) 
A4030 
A4050 
A4060 
A4070 
A4090  
AB030 
AB070 
AB120 
AB130 
AB150 
AC060 
AC070 
AC080 
AC150 
AC160 
AC260 
AD150 
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Bl-eċċezzjoni ta' skart tal-ħġieġ. skart tal-karta u skart ta' tyres pnewmatiċi, dan il-perjodu jista' jiġi 
estiż sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012 skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) 
tad-Direttiva 75/442/KEE. 
 
B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2012, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqajmu 
oġġezzjonijiet konformement mar-raġunijiet ta' oġġezzjoni stabbiliti fl-Artikolu 11għal vjeġġi lejn il-
Polonja ta': 

 
(a) l-iskart għall-irkupru li ġej elenkat fl-Anness IV: 

 
A2050 
A3030 
A3180, barra naftalaleni poliklorinati (PCN) 
A3190 
A4110 
A4120 
RB020  
 
u ta' 
 
(b) skart għall-irkupru mhux elenkat fl-Annessi. 
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B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart 
elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi 
destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti disposizzjonijiet tad-Direttiva 
96/61/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni. 
 
5. Sal-31 ta' Diċembru 2011, il-vjeġġi kollha lejn l-Islovakkja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-
Annessi III u IV u vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu 
suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond Titolu II. 
 
B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart 
elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi 
destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti disposizzjonijiet tad-Direttivi 
94/67/KE u 96/61/KE, tad-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' 
Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart1, u tad-Direttiva 2001/80/KE matul il-perjodu li fih id-
deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjon. 

 
6. Meta jsir riferiment f'dan l-Artikolu għal Titolu II fir-rigward ta' skart elenkat fl-Anness III, 
ma għandhomx japplikaw l-Artikoli 3(2), it-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u l-Artikoli 
6, 11, 21, 22, 23, 24 u 30.  

                                                 
= 1 ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91. 
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Artikolu 63 

 
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni 

 
1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-
Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.  
 
Huwa japplika minn …∗. 
 
 
2. Suġġett għall-ftehim bejn l-Istati Membri konċernati, l-Artikolu 25(4) jista' jiġi applikat qabel 
…∗. 
 
 
 
Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 
 
Magħmul,  
 
 Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsilll 
 Il-President      Il-President 

 

 
___________________

                                                 
= ∗ 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 



1)  
2)  
3) 15311/04   JA/gc 1 
4) ANNESS IA DG I  MT

ANNESS IA  
2)  

Dokument ta’ notifikazzjoni dwar movimenti transkonfinali /vjeġġi ta' skart  UE
1. Esportatur- Notifikatur Nru. ta' Reġistrazzjoni: 3. Notifikazzjoni Nru.: 
Isem:  Notikazzjoni dwar  
Indirizz:  A.(i) Vjeġġ individwali:  
 (ii) Vjeġġi  multipli:   
Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata:  B.(i) Rimi (1):  

Tel:  Fax:  (ii) Irkupru:  

Email:  C.  Impjant ta' rkupru mogħti pre-kunsens 
(2;3) Iva 

 
Le 

 

2. Importatur - 
Destinatarju 
Nru. ta' Reġistrazzjoni: 

 4. Numru totali ta' vjeġġi  previsti:  

Isem:  5. Kwantità totali prevista (kg / litri) (4):  
Indirizz:  6. Perjodu ta' żmien previst għall-vjeġġ(i) (4): 
 L-ewwel tluq:  L-aħħar tluq:  
Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata:  7. Tip (i) ta’ Ippakkjar (5):  

Tel:  Fax:  Rekwiżiti speċjali ta’ ġarr (6): Iva:  Le:  
Email:  11. Operazzjoni(jiet) ta’ rimi/rkupru (2)  
8. Trasportatur(i) previst(i)  
Nru. ta' Reġistrazzjoni:  Kodiċi D / Kodiċi R 

(5) :  

Isem(7):  Teknoloġija wżata (6):  
Indirizz:   
  
Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata:  Raġuni għall-

esportazzjoni (1;6):  

Tel:  Fax:   
Email:  12. Indikazzjoni u  kompożizzjoni ta’ l-iskart (6): 
Mezzi tat-trasport(5):   
9. Ġeneratur(i)/Produttur(i) ta’ l-iskart (1;7;8) 
Nru. ta' Reġistrazzjoni:   

Isem:   
Indirizz:   
 13. Karatteristiċi fiżiċi(5):  
Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata:   

Tel:  Fax:  14. Identifikazzjoni ta’ l-Iskart (Imla l-kodiċi rilevanti) 

Email:  (i) Anness VIII ta' Basilea (jew l-Anness IX jekk 
dan ikun japplika):  

Sit u proċess ta' ġenerazzjoni (6)  (ii) Kodiċi OECD (jekk ikun differentii minn (i)):  

 (iii) Lista KE ta’ l-
iskart:  

10. Impjant ta’ Rimi (2):  jew Impjant  ta’ rkupru(2):  
(iv) Kodiċi Nazzjonali fil-pajjiż ta’ l-
esportazzjoni:  

Nru. ta' 
Reġistrazzjoni:  (v) Kodiċi Nazzjonali fil-pajjiż ta’ l-

Importazzjoni:  

Isem:  (vi) Oħrajn (speċifika):  
Indirizz:  (vii) Kodiċi-Y:  
 (viii) Kodiċi-H (5):  
Persuna li tista’ 
tkun 
ikkuntattjata: 

 (ix) Klassi UN (5):  

Tel:  Fax:  (x) Numru UN:  

Email:  (xi) Isem tat-Trasport 
UN:  

Post attwali tar-rimi/rkupru:  (xii) Kodiċi tad-Dwana (HS):  
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15. Pajjiżi/stati konċernati (a), Nru. tal-kodiċi ta’ l-awtoritajiet kompetenti fejn huwa applikabbli (b), postijiet speċifiċi ta’ ħruġ jew dħul (c) 

Stat ta’ Esportazzjoni /Dispaċċ  Stat(i) ta' transitu (dħul u ħruġ) Stat ta’ Importazzjoni/ 
Destinazzjoni 

(a)        
(b)        
(c)        
16. Uffiċċji tad-dwana tad-dħul u/jew ħruġ u/jew ta' l-esportazzjoni :     (Komunità Ewropea): 
Dħul:  Ħruġ:  Esportazzjoni :  
17. Dikjarazzjoni ta' l-Esportatur/Notifikatur - Ġeneratur/Produttur (1) :  
Jiena niċċertifika li, sa fejn naf jiena, l-informazzjoni hija kompleta u korretta. Jiena niddikjara wkoll li ġew assunti obbligazzjonijiet kuntrattwali 
bil-miktub li huma rinforzabbli legalment u li saret jew għandha ssir xi assigurazzjoni applikabbli jew garanzija finanzjarja oħra sabiex tkopri l-
moviment transkonfinali.  
 

Isem ta’ l-
Esportatur/Notifikatur:  Firma: Data: 

18. Numru ta’ annessi 
mehmuża  

    
L-Isem tal-
Ġeneratur/Produttur:  Firma: Data:  

GĦALL-UŻU TA’ L-AWTORITAJIET KOMPETENTI 
19. Għarfien mill-awtorità kompetenti tal-pajjiżi ta’  
importazzjoni - destinazzjoni/ transitu (1) / esportazzjoni  - dispaċċ  (9): 

20. Kunsens bil-miktub (1;8) għall-moviment provdut mill-
awtorità kompetenti ta’ (Pajjiż ): 

Pajjiż :  Kunsens mogħti fil-:  
Notifikazzjoni riċevuta fi:  Kunsens validu mill-:  Sal-:  

Għarfien mibgħut fil-:  Kondizzjonijiet 
speċifiċi: Le:  

Jekk Iva, ara  blokk 21 
(6):  

Isem ta’ l-awtorità kompetenti:  Isem ta’ l-awtorità kompetenti:  
Timbru u/jew Firma:  Timbru u/jew Firma:  

  
21. KONDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI SABIEX JINGĦATA L-KUNSENS GĦALL-MOVIMENT JEW RAĠUNIJIET GĦAL 
OĠĠEZZJONI 
 

(1) Mitlub mill-Konvenzjoni ta’ Basilea  
(2) F’każ ta’ operazzjoni R12/R13 jew D13-D15, ehmeż ukoll l-informazzjoni korrispondenti 

dwar l-impjant(i) R1-R11 jew  D1-D12 sussegwenti meta jkun meħtieġ. 
(3) Għandu jimtela għall-movimenti fiż-żona ta' l-OECD u biss jekk tkun tapplika B(ii). 
(4) Ehmeż lista dettaljata fil-każ ta' vjeġġi  multipli  

(5) Ara  lista ta’ abbrevjazzjonijiet u kodiċi fuq il-
paġna li ġejja 
(6) Ehmeż dettalji jekk meħtieġa  
(7) Ehmeż lista jekk aktar minn wieħed  
(8) Jekk rekwiżit skond il-liġi nazzjonali 
(9) Jekk applikabbli skond id-Deċiżjoni ta' l-
OECD 
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Lista ta’ abbrevjazzjonijiet u kodiċi użati fid-Dokument tan-Notifikazzjoni 

OPERAZZJONIJIET TA’ RIMI (Blokk 11) 
D1 Tqegħid fl-art jew fuq l-art, (e.ż., radam, eċċ.) 
D2 Trattament ta’ l-art, (e.ż., bijodegradazzjoni ta’ likwidu jew ta' skart imtajjen fil-ħamrija eċċ) 
D3 Injezzjoni fil-fond, (e.ż., injezzjoni ta’ skart li jista’ jiġi ppumpjat fi bjar, munzelli tal-melħ jew depożiti ta' oriġini naturali, 

eċċ.) 
D4 Ġbir fuq uċuħ ta' l-art , (e.ż., tqegħid ta’ likwidu jew skart imtajjen f’fosos, għadajjar jew laguni eċċ.) 
D5 Radam imtella' b'mod specjali, (e.ż., tqegħid f’ċelel separati allinjati li jkunu koperti u iżolati minn xulxin u mill-ambjent 

eċċ.) 
D6 Rilaxx fl-ilma iżda mhux fl-ibħra/oċeani  
D7 Rilaxx  fl-ibħra/oċeani inkluż l-inseriment fil-qiegħ tal-baħar  
D8 Trattament bijoloġiku mhux speċifikat x’imkien ieħor f’din il-lista li jirriżulta f'komposti jew taħlitiet finali li jintremew 

permezz ta’ kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet imsemmija f’din il-lista  
D9 Trattament fiżiku-kimiku mhux speċifikat x’imkien ieħor f’din il-lista li jirriżulta f'komposti jew taħlitiet finali li 

jintremew permezz ta’ kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet imsemmija f’din il-lista  (e.ż., evaporazzjoni, tnixxif, 
kalċinazzjoni, eċċ.) 

D10 Inċinerazzjoni fuq l-art 
D11 Inċinerazzjoni fuq il-baħar 
D12 Ħżin permanenti ta' l-iskart, (e.ż., tqegħid ta’ kontenituri f’minjiera, eċċ.) 
D13 Taħlit ta' l-iskart qabel ma jiġi sottopost għal xi waħda mill-operazzjonijiet f’din il-lista 
D14 Ippakkjar mill-ġdid ta' l-iskart qabel ma jiġi sottopost għal xi waħda mill-operazzjonijiet f’din il-lista 
D15 Ħżin ta' l-iskart sakemm issir xi waħda mill-operazzjonijiet nnumerati f’din il-lista  
OPERAZZJONIJIET TA’ RKUPRU (Blokk 11)  
R1 Użu bħala karburant (minbarra f'inċinerazzjoni diretta) jew mezz ieħor għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija /Użu prinċipali 

bħala karburant jew mezz ieħor għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija  
R2 Reklamazzjoni/Riġenerazzjoni ta’ solventi 
R3 Riċiklaġġ/reklamazzjoni  ta’ sustanzi organiċi li ma jintużawx bħala solventi 
R4 Riċiklaġġ/reklamazzjoni ta’ metalli u taħlitiet ta’ metalli  
R5 Riċiklaġġ/reklamazzjoni ta’ materjali oħra inorganiċi  
R6 Riġenerazzjoni ta’ aċidi jew bażijiet 
R7 Irkupru ta’ komponenti użati għat-tnaqqis tat-tniġġis 
R8 Irkupru ta’ komponenti minn katalizzaturi 
R9 Raffinazzjoni mill-ġdid ta’ żejt użat jew użu mill-ġdid ieħor ta’ żejt li jkun intuża qabel  
R10 Trattament ta’ l-art li jirriżulta f’benefiċċju lill-agrikultura jew f'titjib ekoloġiku  
R11 Użu ta’ materjal residwu li jinkiseb minn kwalunkwe mill-operazzjonijiet innumerati R1-R10 
R12 Tibdil ta’ skart għal xi waħda mill-operazzjonijiet innumerati R1-R11 
R13 Akkumulazzjoni ta’ materjal intiż għal xi waħda mill-operazzjonijiet innumerati f’din il-lista. 
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TIPI TA’ IPPAKKJAR (Blokk 7) 
1. Ċilindru 

2. Bittija ta’ l-injam 

3. Jerrican 

4. Kaxxa  

5. Xkora 

6. Ippakkjar kompost  

7. Reċipjent ta' pressjoni  

8. Massa 

9. Oħrajn (ispeċifika) 

MEZZI TAT-TRASPORT(Blokk 8)  
R = Triq 
T = Ferrovija 
S = Baħar 
A = Ajru  
W = Passaġġi fuq l-ilma interni  
KARATERISTIĊI FIŻIĊI(Blokk 13)  
1. F'forma ta’ trab/trab 

2. Solidu  

3. Viskuż/paste 

4. Imtajjen 

5. Likwidu 

6. Gassuż 

7. Oħrajn (speċifika) 

KODIĊI H U KLASSI UN (BloKk 14)  
Klassi ta ' l-UN Kodiċi H
1 H1 Splussiv 
3 H3 Likwidi infjammabbli  
4.1 H4.1 Solidi li jieħdu n-nar  
4.2 H4.2 Sustanzi jew skart li huma spontanjament 

kombustibbli 
4.3 H4.3 Sustanzi jew skart  li, f’kuntatt ma’ l-ilma, joħorġu 

gassijiet infjammabbli  
5.1 H5.1 Ossidanti 
5.2 H5.2 Perossidi organiċi 
6.1 H6.1 Velenużi (akuti) 
6.2 H6.2 Sustanzi infettivi  
8 H8 Korrużivi 
9 H10 Ħelsien ta’ gassijiet tossiċi f’kuntatt ma’ l-arja jew 

l-ilma 
9 H11 Tossiċi (ittardjati jew kroniċi) 
9 H12 Ekotossiċi 
9 H13 Kapaċi, bi kwalunkwe mezz, wara rimi li jagħtu 

materjal ieħor, eż leachate, li fih kwalunkwe mill-
karatteristiċi msemmija hawn fuq 

Informazzjoni addizzjonali, b’mod partikolari dwar l-identifikazzjoni ta’ l-skart (blokk 14), jiġifieri dwar il-Kodiċi elenkati fl-
Annessi VIII u IX ta’ Basilea, il-kodiċi ta' l-OECD u  l-kodiċi Y, tista’ tinstab fil-Manwali ta’ Gwida/Istruzzjonijiet disponibbli mill-
OECD u mis-Segretarjat tal-Konvenzjoni ta' Basilea  
 

______________________ 
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ANNESS IB 

 
Dokument ta’ moviment għal movimenti transkonfinali /Vjeġġi ta’ skart  UE
1. Jikkorrispondi għan-notifika Nru.:  2. Serje/numru totali ta’ vjeġġi :  / 

3. Esportatur- Notifikatur Nru. ta' Reġistrazzjoni: 4. Importatur - Destinatarju  Nru. ta'Reġistrazzjoni: 
Isem:  Isem:  
Indirizz:  Indirizz:  
 
Persuna li tista’ 
tkun ikkuntattjata: 

 Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata: 

 

Tel:  Fax:  Tel:  Fax:  
Email:  Email:  
5. Kwantita’ attwali: kg:  litru:  6 Data attwali għall-ġarr bil-

bastimenti: 
 

7. Ippakkjar Tip(i) (1):  Numru ta’ pakketti:  
Rekwiżiti speċjali għall-ġarr: (2) Iva:  Le:  
8.(a) L-1 trasportatur (3): 8.(b) It-2 trasportatur: 8.(c) L-aħħar trasportatur: 
Nru. ta' 
Reġistrazzjoni: 

 Nru. ta' 
Reġistrazzjoni: 

 Nru. ta' 
Reġistrazzjoni: 

 

Isem:  Isem:  Isem:  
Indirizz:  Indirizz:  Indirizz:  
   
Tel:  Tel:  Tel:  
Fax:  Fax:  Fax:  
Email:  Email:  Email:  

- - - - - - - Għandha timtela mir-rappreżentant tat-trasportatur - - - - - - - Aktar minn 3 
trasportaturi (2) 

 

Mezzi tat-trasport(1):  Mezzi tat-trasport(1):  Mezzi tat-trasport(1):  
Data tat-trasferiment:  Data tat-trasferiment:  Data tat-

trasferiment: 
 

Firma:  Firma:  Firma:  
 

9. Ġeneratur(i) ta’ l-Skart  /Produttur(i)(4;5;6): 12. Indikazzjoni u kompożizzjoni ta’ l-skart (2): 
Nru. ta' 
Reġistrazzjoni: 

  

Isem:   
Indirizz:   
  
Persuna li tista’ 
tiġi kuntattjata: 

 13.Karatteristiċi fiżiċi(1):  

Tel:  Fax:   
Email:  14.Identifikazzjoni ta’ l-Iskart (imla l- kodiċi rilevanti) 
Sit tal-ġenerazzjoni (2):  (i) Anness ta’ Basilea VIII (jew IX jekk ikun 

applikabbli): 
 

10. Impjant ta’ rimi  
 

Jew  impjant ta’ ġbir 
mill-ġdid   

(ii) kodiċi ta' l-OECD (jekk differenti minn 
(i)): 

 

Nru. ta' 
Reġistrazzjoni: 

 (iii) Lista KE ta’l-iskart:  

Isem:  (iv) Kodiċi nazjonali fil-pajjiż  ta’ l-
esportazzjoni : 

 

Indirizz:  (v) Kodiċi nazzjonali tal-pajjiż  ta’ l-
importazzjoni: 

 

 (vi) Oħrajn 
(ispeċifika):  

Persuna li tista’ tiġi 
kuntattjata: 

 (vii) Kodiċi Y:  

Tel:  Fax:  (viii) Kodiċi H- 
(1):  

Email:  (ix) Klassi UN (1):  
Sit attwali għar-rimi/ġbir mill-ġdid(2)  (x) Numru UN:  
11. Operazzjoni(jiet) ta’ Rimi/Ġbir mill-ġdid (xi) Isem ta’ l-UN għat-

trasport:  

Kodiċi D / Kodiċi R (1):  (xii) Kodiċi tad-dwana (HS):  
15. Dikjarazzjoni ta’ l-Esportatur(i) - Notifikatur(i) / Ġeneratur(i)/Produttur(i) (4):  
Jiena niċċertifika li, sa fejn naf jiena, l-informazzjoni hija kompleta u korretta. Jiena niddikjara wkoll li ġew assunti obbligazzjonijiet kuntrattwali 
bil-miktub  li huma rinforzabbli legalment u li saret jew għandha ssir xi assigurazzjoni applikabbli jew garanzija finanzjarja oħra sabiex tkopri l-
moviment transkonfinali u li l-kunsensi kollha meħtieġa ġew riċevuti mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi konċernati. 
 
Isem:  Firma: 
Data:  
16. Għall-użu ta’ kwalunkwe persuna nvoluta fil-moviment transkonfinali meta tkun meħtieġa aktar informazzjoni  
 
 

SABIEX TIMTELA MILL- IMPJANT TAR-RIMI / RKUPRU  
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17. Vjeġġ riċevut mill-impjant tar-rimi  
 

jew mill-impjant ta' l-
irkupru  

Data tal-wasla  Aċċetat:  Irrifjutat*:  

18. Jiena niċċertifika li r-rimi/rkupru 
ta’ l-iskart li tiegħu ngħatat 
deskrizzjoni hawn fuq ġie kompletat. 
 

Kwantita’ li waslet: kg:  litru:  Data: 
Data approssimattiva tar-rimi/rkupru:  

*ikkuntattja minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti  Isem: 

Operazjoni tar-rimi/rkupru(1):   
Data:  Firma u timbru: 
Isem:  
Firma: 

 

(1) Ara lista ta’ taqsiriet u kodiċi fuq il-paġna li jmiss 
(2) Ehmeż id-dettalji jekk ikun hemm bżonn 
(3) Jekk aktar minn 3 trasportaturi, ehmeż l-informazzjoni kif mitlub fil-blokki 8 

(a,b,c). 

(4) Rekwiżit skond il-Konvenzjoni ta’ Basilea  
(5) Ehmeż lista jekk aktar minn wieħed 
(6) Jekk rekwiżit skond il-liġi nazzjonali 
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GĦALL-UŻU MILL-UFFIĊĊJI TAD-DWANA (jekk rekwiżit skond il-liġi nazzjonali) 

19. PAJJIŻ  TA’ ESPORTAZZJONI  - DISPAĊĊ  JEW UFFIĊĊJU 
DOGANALI TAL-ĦRUĠ 

20.PAJJIŻ  TA’  IMPORTAZZJONI - DESTINAZZJONI JEW 
UFFIĊĊJU DOGANALI TAD- DĦUL 

L-skart deskritt f’dan id-dokument ta’ moviment telaq mill-  L-skart deskritt f’dan id-dokument ta’ moviment daħal fil- 
pajjiż  fil-:  pajjiż  fil-:  
Firma:  Firma:  
Timbru:  

 
Timbru:  

 
21. TIMBRI TA’ L-UFFIĊĊJI DOGANALI TAL-PAJJIŻI TA’ TRANSITU  
Isem tal-Pajjiż : Isem tal-Pajjiż : 
Dħul: Ħruġ: Dħul: Ħruġ:: 
 
 

   

Isem tal-Pajjiż : Isem tal-Pajjiż : 
Dħul: Ħruġ:: Dħul: Ħruġ:: 
 
 

   

Lista ta’ abbrevjazzjonijiet u kodiċi użati fid-dokument ta’ moviment 
OPERAZZJONIJIET TA’ RIMI (Blokk 11) 
D1 Tqegħid fl-art jew fuq l-art, (e.ż., radam, eċċ.) 
D2 Trattament ta’ l-art, (e.ż., bijodigradazzjoni ta’ likwidu jew skart imtajjen 

fil-ħamrija eċċ) 
D3 Injezzjoni fil-fond, (e.ż., injezzjoni ta’ skart li jista’ jiġi ppumpjat fi bjar, 

munzelli tal-melħ jew depożiti ta' oriġini naturali, eċċ.) 
D4 Ġbir fuq uċuħ ta' l-art , (e.ż., tqegħid ta’ likwidu jew skart imtajjen f’fosos, 

għadajjar jew laguni eċċ.) 
D5 Radam imtella' b’mod speċjali, (e.ż., tqegħid f’ċelel separati allinjati li jkunu 

koperti u iżolati minn xulxin u mill-ambjent eċċ.) 
D6 Rilaxx fl-ilma iżda mhux l-ibħra/oċeani  
D7 Rilaxx  fl-ibħra/oċeani inkluż l-inseriment fil-qiegħ tal-baħar  
D8 Trattament bijoloġiku mhux speċifikat x’imkien ieħor f’din il-lista li 

jirriżulta f'komposti jew taħlitiet finali li jintremew permezz ta’ l-
operazzjonijiet imsemmija f’din il-lista  

D9 Trattament fiżiku- kimiku mhux speċifikat x’imkien ieħor f’din il-lista li 
jirriżulta f'komposti jew taħlitiet finali li jintremew permezz ta’ kwalunkwe 
waħda mill-operazzjonijiet f’din il-lista  (e.ż., evaporazzjoni, tnixxif, 
kalċinazzjoni, eċċ.) 

D10 Inċinerazzjonid fuq l-art 
D11 inċinerazzjoni fuq il-baħar 
D12 Ħżin permanenti ta' l-iskart, (e.ż., tqegħid ta’ kontenituri f’minjiera, eċċ.) 
D13 Taħlit ta' l-iskart qabel ma jiġi sottopost għal xi waħda mill-operazzjonijiet 

f’din il-lista 
D14 Ippakkjar mill-ġdid ta' l-iskart qabel ma jiġi sottopost għal xi waħda mill-

operazzjonijiet f’din il-lista 
D15     Ħżin sakemm issir kwalunkwe operazzjoni nnumerata f’din il-lista 

OPERAZZJONIJIET TA’ RKUPRU (Blokk 
11)  
R1 Użu bħala karburant (minbarra 

f'inċinerazzjoni diretta) jew mezz ieħor 
għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija /Użu 
prinċipali bħala karburant jew mezz 
ieħor għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija  

R2 Reklamazzjoni tas-solvent 
/Riġenerazzjoni 
R3 Riċiklaġġ/reklamazzjoni  ta’ sustanzi 
organiċi li ma jintużawx bħala solvent 
R4 Riċiklaġġ/reklamazzjoni ta’ metalli u 
komposti ta’ metalli  
R5 Riċiklaġġ/reklamazzjoni ta’ materjali 
oħra inorganiċi  
R6 Riġenerazzjoni ta’ aċidi jew bażi 
R7 Irkupru ta’ komponenti użati għat- 
tnaqqis tat-tniġġis 
R8 Irkupru ta’ komponenti minn 
katalizzatur 
R9 Raffinazzjoni mill-ġdid ta’ żejt użat jew 
użu mill-ġdid ieħor ta’ żejt li jkun intuża qabel  
R10 Trattament ta’ l-art li jirriżulta 
f’beneffiċċju lill-agrikultura jew titjib ekoloġiku  
R11 Użu ta’ materjal residwu li jinkiseb 
minn kwalunkwe operazzjoni nnumerata R1-
R10 
R12 Tibdil ta’ skart sabiex jiġi sottopost għal 
xi waħda mill-operazzjonijiet innumerati  R1-
R11 
R13 Akkumulazzjoni ta’ materjal intiż għal 

kwalunkwe operazzjoni f’din il-lista. 
TIPI TA’ IPPAKKJAR (Blokk 7) 

1. Ċilindru 

2. Bittija ta’ l-injam 

3. Jerrican 

4. Kaxxa  

5. Xkora 

6. Ippakkjar kompost  

7. Reċipjent ta' pressjoni  

8. Massa 

9. Oħrajn (speċifika) 

KODIĊI H U KLASSI UN (Blokk 14)  
UN Kodiċi H Karatteristiċi 
Klassi 
1 H1 Splussiv 
3 H3 Likwidi infjammabbli  
4.1 H4.1 Solidi infjammabbli  
4.2 H4.2 Sustanzi jew skart li huma spontanjament kombustibbli 
4.3 H4.3 Sustanzi jew skart li, f’kuntatt ma’ l-ilma, joħorġu gassijiet 

li  jieħdu n-nar  
5.1 H5.1 Ossidanti 
5.2 H5.2 Perossidi organiċi 
6.1 H6.1 Velenużi (akuti) 
6.2 H6.2 Sustanzi infettivi  
8 H8 Korrużivi 
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MEZZI TAT-TRASPORT(Block 8) 
R = Triq T = Ferrovija  
S = Baħar A = Arja 
W = Passaġġi ta' l-ilma interni 
KARATERISTIĊI FIŻIĊI(Block 13)  
1. F'forma ta’ trab irqiq / trab irqiq 
2. Solidu             5. Likwidu 
3. Viskuż/paste  6. Gassuż 
4. Imtajjen    7. Oħrajn (ispeċifika) 
 

9 H10 Ħelsien ta’ gassijiet tossiċi f’kuntatt ma’ l-arja jew l-ilma 
9 H11 Tossiċi (ittardjati jew kroniċi) 
9 H12 Ekotossiċi 
9              H13 Kapaċi, bi kwalunkwe mezz, wara r-rimi li jagħtu materjal 

ieħor, eż leachate, li fih kwalunkwe mill-karatteristiċi 
msemmija hawn fuq 

Informazzjoni addizzjonali, b’mod partikolari dwar l-identifikazzjoni ta’ l-skart (blokk 14), jiġifieri dwar il-kodiċi elenkati fl-Annessi 
ta’ Basilea VIII u IX, il-kodiċi ta' l-OECD u  l-kodiċi Y, tista’ tinstab f'Manwali ta’ Gwida/Istruzzjonijiet disponibbli mill-OECD u 
mis-Segretarjat tal-Konvenzjoni ta' Basilea  
 

_______________________
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ANNESS IĊ 

 
 

ISTRUZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAT-TLESTIJA TAD-DOKUMENTI TA' NOTIFIKA U TA' 
MOVIMENT 

 

 
__________________ 
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ANNESS II 
 
 

INFORMAZZJONI U DOKUMENTAZZJONI DWAR IN-NOTIFIKAZZJONI 
 
 

Parti 1 INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA FID-DOKUMENT TAN-NOTIFIKA 

JEW LI GĦANDHA TIĠI MEHMUŻA MIEGĦU: 

 
1. In-numru tas-serje jew mezz ta’ identifikazzjoni ieħor aċċettat tad-dokument tan-notifika u n-

numru totali previst ta' vjeġġi . 
 
2. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-

reġistrazzjoni tan-notifikatur u l-persuna li tista’ tiġi kuntattjata f'ismu. 
 
3. Jekk in-notifikatur mhuwiex il-produttur: l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru 

tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-reġistrazzjoni tal-produttur u l-persuna li tista’ tiġi 
kuntattjata f'ismu. 

 
4. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-

reġistrazzjoni tan-negozjant jew is-sensar(a) u l-persuna li tista’ tiġi kuntattjata 
f'ismu/f'isimhom, fejn in-notifikatur ta l-awtorizzazzjoni tiegħu skond il-punt 15 ta' l-Artikolu 
2. 

 
5. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-

reġistrazzjoni ta' l-impjant tar-rimi jew ta' l-irkupru, u l-persuna li tista’ tiġi kuntattjata f'ismu, 
it-teknoloġiji wżati u l-istatus eventwali skond il-pre-kunsens mogħti skond l-Artikolu 14. 
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Jekk l-iskart ikun ddestinat għal operazzjoni ta’ rkupru jew ta' rimi temporanju, għandha tiġi 
indikata informazzjoni simili dwar l-impjanti kollha fejn ikunu previsti operazzjonijiet 
susseguenti, , ta’ rimi jew ta' rkupru temporanji jew mhux temporanji.  

 

Jekk l-impjant tar-rimi jew irkupru jkun elenkat fl-Anness I, Kategorija 5 tad-Direttiva tal-
Kunsill 94/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-
tniġġiz, għandha tingħata prova  (e.ż. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza) ta’ permess 
validu maħruġ skond l-Artikolu  4 u 5 ta’ dik id-Direttiva. 
 

6.. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru ta' 
reġistrazzjoni tad-destinatarju u l-persuna li tista’ tiġi kuntattjata f'ismu. 

 
7. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, u n-numru tar-

reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) previst(i) u/jew ta' l-aġenti tagħhom, u l-persuna li tista’ tiġi 
kuntattjata f'ismu/f'isimhom 

 
8. Pajjiż  tad-dispaċċ  u l-awtorità kompetenti rilevanti. 
 
9. Pajjiżi tat-transitu u l-awtoritajiet kompetenti rilevanti. 
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10. Il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-awtorità kompetenti rilevanti. 
 
11. Notifikazzjoni waħda jew notifikazzjoni ġenerali.  Jekk notifikazzjoni ġenerali, il-perjodu ta’ 

validità mitlub. 
 
12. Data(i) prevista(i) għall-bidu tal-vjeġġ(i). 
 
13. Mezzi tat-trasport previsti. 
 
14. Rotot previsti (il-punt tal-ħruġ minn kull pajjiż konċernat u l-punt tad-dħul f'kull pajjiż 

konċernat, inklużi l-uffiċċji doganali tad-dħul u/jew ħruġ u/jew esportazzjoni mill-Komunità) 
u rotta prevista (ir-rotta bejn il-punti ta’ ħruġ u ta' dħul), inklużi alternattivi possibli, ukoll 
f’każ ta’ ċirkustanzi mhux previsti. 

 
15. Prova tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) fir-rigward tat-trasport ta’ l-iskart (e.ż. dikjarazzjoni 

li tiċċertifika l-eżistenza tagħha).  
 
16. Indikazzjoni tat-tip ta’ l-iskart fuq il-lista pertinenti, il-font(i), deskrizzjoni, kompożizzjoni u 

kwalunkwe karatteristiċi perikolużi. Fil-każ ta’ skart minn diversi fonti, inventarju dettaljat ta’ 
l-iskart ukoll.  

 
17. Kwantitajiet massimi u minimi stimati  
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18. Tip ta' ippakkjar previst. 
 
19. Speċifikazzjoni ta’ l-operazzjoni(jiet) ta’ rkupru jew ta' rimi kif imsemmija fl-Anness  IIA u l-

Anness II B tad-Direttiva 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart1. 
 
20. Jekk l-iskart ikun destinat għall-irkupru:  

 

(a) il-metodu pjanat għar-rimi tal-frazzjoni li mhijiex rekuperabbli wara l-irkupru; 
(b) l-ammont ta’ materjal irkuprat fir-rigward ta’ skart li ma jistax jiġi rkuprat; 
(ċ) il-valur stimat tal-materjal irkuprat; 
(d) l-ispiża ta' l-irkupru u l-ispiża tar-rimi tal- frazzjoni li mhijiex rekuperabbli.  

 
21. Prova ta’ l-assigurazzjoni kontra r-responsabbilta’ għal danni lil terzi persuni (e.ż. 

dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha). 

                                                 
= 1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39.  Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 

1882/2003. 
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22. Prova ta’ kuntratt  (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu) bejn in-notifikatur u d-

destinatarju għall-irkupru jew għar-rimi ta’ l-iskart li ġie konkluż u li jkun effettiv fiż-żmien 
tan-notifika, kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikoli 4 u fl-Artikolu 5.  

 
23. Kopja tal-kuntratt jew prova tal-kuntratt (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu) 

bejn il-produttur, il-produttur il-ġdid jew il-kollettur u s-sensar jew in-negozjant, fil-każ li s-
sensar jew in-negozjant jaġixxi bħala notifikatur.  

 
24. Prova ta’ garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti  (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika 

l-eżistenza tagħha jekk l-awtorità kompetenti tippermetti hekk) li ġiet stabbilita u li tkun 
effettiva fiż-żmien tan-notifika jew, jekk ikun permess mill-awtorità kompetenti li tapprova l-
garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti, mhux aktar tard minn meta jibda l-vjeġġ, 
kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6.  

 
25. Ċertifikazzjoni min-notifikatur li, sa fejn jaf huwa, l-informazzjoni hija kompleta u korretta. 
 
26. Meta n-notifikatur ma jkunx il-produttur skond il-punt 15(a)(i) ta' l-Artikolu 2, in-notifikatur 

għandu jiżgura li l-produttur jew wieħed mill-persuni ndikatifil-punt 15(a)(ii) jew (iii) ta' l-
Artikolu 2, fejn ikun prattikabbli, jiffirma wkoll id-dokument tan-notifika esposti fl-Anness 
IA. 
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Parti 2 INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA FID-DOKUMENT TAN-NOTIFIKA 

JEW LI GĦANDHA TIĠI ANNESSA MIEGĦU: 

 

Ipprovdi l-informazzjoni kollha elenkata fl-Parti 1 aġġornata skond il-punti imniżżla hawn taħt, u l-

informazzjoni addizzjonali oħra speċifikata: 

 

1. In-numru tas-serje u n-numru totali ta’ vjeġġi. 
 
2. Id-data meta beda l-vjeġġ. 
 
3. Il-mezzi tat-trasport. 
 
4. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email tat-
trasportatur(i).  
 
5. L-itinerarju (il-punt tal-ħruġ minn kull pajjiż konċernat u l-punt tad-dħul f'kull pajjiż 

konċernat, inklużi l-uffiċċji doganali tad-dħul u/jew ħruġ u/jew esportazzjoni mill-Komunità) 
u r-rotta (ir-rotta bejn il-punti ta’ ħruġ u ta' dħul), inklużi alternattivi possibbli, ukoll f’każ ta’ 
ċirkustanzi mhux previsti. 

 

6. Kwantitajiet. 
 

7. Tip ta’ ppakkjar. 
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8. Kwalunkwe prekwazzjoni speċjali li għandha tittieħed mit-trasportatur(i). 
 

9. Dikjarazzjoni min-notifikatur li ġew riċevuti l-kunsensi meħtieġa kollha mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiżi konċernati. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi iffirmata min-notifikatur. 

 

10. Il-firem meħtieġa għal kull trasferiment tal-kustodja. 
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Parti  3 INFORMAZZJONI U DOKUMENTAZZJONI ADDIZZJONALI LI JISTGĦU 
JINTALBU MILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI:  

 

1. It-tip u t-tul ta’ żmien ta’ l-awtorizzazzjoni li taħtha jaħdem l-impjant ta' rkupru jew ta’ rimi. 
 
2. Kopja tal-permess maħruġ skond l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 96/61/KE. 
 

3. L-informazzjoni dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tkun żgurata s-sigurta’ fit-
trasport.  

 

4. Id-distanza(i) fit-trasport bejn in-notifikatur u d-destinatarju, inklużi rotot alternattivi 
possibbli, ukoll f’każ ta’ ċirkustanzi imprevisti u, fil-każ ta’ trasport intermodali, il-post fejn 
ser isir it-trasferiment. 

 
5. Informazzjoni dwar l-ispejjez tat-trasport bejn in-notifikatur u d-destinatarju. 
 
6. Kopja tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) fir-rigward tat-trasport ta’ l-iskart. 
 

7. Analiżi kimika tal-kompożizzjoni ta’ l-iskart. 
 

8. Deskrizzjoni tal-proċess ta’ produzzjoni ta’ l-iskart. 
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9. Deskrizzjoni tal-proċess ta' trattament ta’ l-impjant li jirċievi l-iskart. 
 
10. Il-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti jew kopja tagħha. 
 

11. Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti kif 
meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6.  

 

12. Kopja tal-kuntratti msemmija fil-punti 22 u23 tal-Parti 1. 
 
13. Kopja tal-polza ta’ l-assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà għal danni lil terzi persuni. 
 

14. Kwalunkwe informazzjoni oħra li hija rilevanti għall-istima tan-notifikazzjoni skond dan ir-
Regolament u l-liġijiet nazzjonali. 

 

_________________
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ANNESS III 

 
LISTA TA’ SKART SUĠĠETT GĦAR-REKWIŻIT ĠENERALI LI JKUN 

AKKUMPANJAT MINN ĊERTA INFORMAZZJONI  (SKART ELENKAT BĦALA 
"AĦDAR" ) 1 

 
Irrispettivament mill-inklużjoni jew nuqqas ta' inklużjoni ta' tipi ta' skart f’din il-lista, dawn ma 
jistgħux ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali li jkunu akkumpanjati minn ċerta informazzjoni jekk 
ikunu kontaminati b’materjali oħra sal-punt li  
(a) jiżdiedu r-riskji assoċjati ma’ l-iskart b’mod suffiċjenti li jkun xieraq li huma jiġu  sottoposti 
għall-proċedura ta’ kontroll tan-notifika u l-kunsens bil-miktub minn qabel, meta jittieħed kont tal-
karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' 
Diċembru 1991 dwar l-iskart perikoluż2; jew  
 
(b) jiġi impedit l-irkupru ta’ l-iskart b’mod ambjentalment san. 

 
PARTI I: 

 
It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali li l-iskart ikun akkumpanjat 
minn ċerta informazzjoni: 
 
Skart elenkat fl-Anness IX mal-Konvenzjoni ta’ Basilea 3 
 

                                                 
= 1 Din il-lista toriġina mid-Deċiżjoni ta' l-OECD, Appendiċi 3. 
= 2 ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva 94/31/KE (ĠU L 168, 

2.7.1994, p. 28). 
= 3 L-Anness IX tal-Konvenzjoni ta’ Basilea jinsab f’dan ir-Regolament fl-Anness V, Parti 1, 

Lista B. 
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Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament: 
 
(a) Kwalunkwe riferiment għall-lista A fl-Anness IX tal-Konvenzjoni ta’ Basilea għandu 

jinftiehem bħala riferiment għall-Anness IV ta’ dan ir-Regolament. 
 
(b) Fl-entrata B1020 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea t-terminu “forma massiċċa lesta” tinkludi l-

forom kollha metalliċi mhux dispersibbli1 tar-ruttam hemm elenkat. 
 
(ċ) Il-parti ta' l-entrata B1100 tal-klassifikazzjoni ta' Basileali tirreferi għall-"Gagazza mill-

ipproċessar tar-ram" eċċ ma tapplikax u tapplika minflok l-entrata (ta' l-OECD) GB040 fil-
Parti  II. 

 
(d) L-entrata B1110 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea ma tapplikax u minflok japplikaw l-entrati (ta' 

l-OECD) GC010 u GC020 fil-Parti  II. 
 
(e) L-entrata B2050 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea ma tapplikax u tapplika minflok l-entrata (ta' l-

OECD) G040 fil-Parti II . 
 
(f) Ir-riferiment fl-entrata B3010 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea għall-iskart tal-polimeru 

flworinat għandu jitqies li jinkludi polimeri u ko-polimeri ta' l-etileni flworinat (PTFE). 
 

                                                 
= 1 "Mhux dispersibbli" ma tinkludix kwalunkwe skart f'forma ta’ trab irqiq, tajn, trab jew 

oġġetti solidi li jkun fihom likwidi skartati perikolużi f'kontenituri. 
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 PARTI II: 
 

It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ukoll ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali li jkunu akkumpanjati 
minn ċerta informazzjoni: 
 
Skart li Fih Metall mix-Xogħol ta' Tidwib u ta' Funderija u mir-Raffinazzjoni ta’ Metalli 
 
GB040 7112 

262030 
262090 

Gagazza minn metall prezzjuż u mill-ipproċċessar tar-ram għal 

aktar raffinazzjoni 

 
Skart Ieħor li Fih Metalli  
 
GC010  Muntaturi elettriċi li jikkonsistu biss f’metalli jew ligi 

  

GC020  Ruttam ta’ apparat elettroniku (e.ż. printed circuit boards, 

komponenti elettroniċi, wire, eċċ.) u  komponenti elettroniċi 

rinnovati adattati għall-irkupru ta’ metall prezzjuż u metal komuni 

 

GC030 ex 890800 Bastimenti u strutturi oħra flottanti għad-demolizzjoni, żvujtati 

adegwatament minn kwalunkwe tagħbija jew materjali oħra 

derivanti mill-operazzjoni tal-bastiment li setgħu ġew kklasifikati 

bħala sustanzi jew skart perikolużi 

 

GC050  katalizzaturi (e.ż.: ossidu ta’ l-aluminju, żeoliti) tat-tip Fluid 

Catalytic Cracking (FCC) eżawriti 

 



 

14)  
15) 15311/04   JA/gc 4 
16) ANNESS III DG I  MT

Skart tal-Ħġieġ f’forma mhux dispersibbli  
 
GE020 ex 7001 

ex 701939 
Skart tal-fibri tal-ħġieġ  

 
Skart taċ-ċeramika f’forma mhux dispersibbli  
 
GF010  Skart taċ-ċeramika li jissaħħan wara li jingħata l-forma, inklużi 

kontenituri taċ-ċeramika  (qabel u /jew wara l-użu) 

 
Skart Ieħor li Prinċipalment Jikkonsisti f’Kostitwenti Inorganiċi, Li Jista’ Jkun Fihom Metalli u 
Materjal Organiċi  
 
GG030 ex 2621 Irmied tal-qiegħ u gagazza minn power plants li jitħaddmu bil-

faħam 

 

GG040 ex 2621 Irmied mill-kombustjoni minn power plants li jitħaddmu bil-

faħam  

 
Skart ta' Plastik Solidu 
 
GH013 391530 

ex 390410-40 
Polimeri tal-kloru tal-vinil  
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Skart li jiġi mill-kunżatura u mill-operazzjonijiet ta’ kummerċ fil-ġlud ta’ l-annimali u l-użu 
tagħhom  
 
GN010 ex 050200 Skart tal-lanżiti tal-ħnieżer, tal-ħnieżer domestikati jew tal-ħnieżer 

slavaġġ, jew xagħar tal-badger u xagħar ieħor li minnhom isiru l-
ixkupilji  
 

GN020 ex 050300 Skart tax-xagħar taż-żiemel, kemm jekk jiġi mmuntat f’saff jew 

le, u kemm jekk fuq materjal ieħor jew le 

 

GN030 ex 050590 Skart ta’ ġlud u ta' partijiet oħra ta’ l-agħsafar, bir-rix tagħhom, 

tar-rix u ta' partijiet tar-rix  (kemm jekk bit-truf maqtugħa jew le) 

u ta' rix irqiq, imnaddfa iżda mhux maħduma iżjed minn hekk, 

diżinfettati u trattati għall-preżervazzjoni 

 
________________ 
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ANNESS IIIA 

 

TAĦLITIET TA’ ŻEWĠ TIPI JEW AKTAR TA' SKART ELENKATI FL-ANNESS III U MHUX 

KLASSIFIKATI TAĦT ENTRATA WAĦDA KIF IMSEMMI  

FL-ARTIKOLU  3(2) 

  
 

___________________ 
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ANNESS IIIB 

 
SKART ADDIZZJONALI ELENKAT BĦALA AĦDAR LI JISTENNA LI JIĠI INKLUŻ FL- 

ANNESSI RILEVANTI MAL-KONVENZJONI TA’ BASILEA JEW MAD-DEĊIŻJONI TA' L-
OECD KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU  57(1)(B) 

 
 

______________________ 
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ANNESS IV 

 
LISTA TA’ TIPI TA' SKART SUĠĠETTI GĦALL-PROĊEDURA TA’ NOTIFIKAZZJONI U 

TA' KUNSENS BIL-MIKTUB MINN QABEL  
(SKART ELENKAT BĦALA "AMBRU") 1∗ 

 
PARTI I: 

 
It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub 
minn qabel: 
 
It-tipi ta' skart elenkati fl-Annessi II u VIII tal-Konvenzjoni ta' Basilea 2. 
 
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament: 
 
(a) Kwalunkwe riferiment għall-lista B fl-Anness VIII tal-Konvenzjoni ta' Basilea għandu 

jinftiehem bħala riferiment għall-Anness III ta’ dan ir-Regolament. 

 
(b) Fl-entrata A1010 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea, l-espressjoni "barra dak l-iskart 

speċifikament imniżżel fil-lista B (Anness IX)" hija riferiment kemm għall-entrata B1020 

tal-klassifikazzjoni ta' Basilea kif ukoll għan-nota dwar l-entrata B1020 fl-Anness  III ta’ 

dan ir-Regolament, Parti I (b). 

                                                 
= 1 Din il-lista toriġina mid-Deċiżjoni ta' l-OECD, Appendiċi 4. 
= 2 L-Anness VIII mal-Konvenzjoni ta’ Basilea huwa elenkat f’dan ir-Regolament fl-Anness V,  

Parti I, Lista A. 
=  L-Anness II mal-Konvenzjoni ta’ Basilea fih dawn l-entrati li ġejjin: 
=  Y 46  - Skart miġbur mid-djar residenzjali ħlief jekk ikun klassifikat korrettament taħt 

entrata waħda fl-Anness III. 
=  Y 47 - Residwi mill-inċinerazzjoni ta’ skart minn djar residenzjali. 
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(ċ) L-entrati A1180 u B2060 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea ma japplikawx u minflok japplikaw l-
entrati ta' l-OECD GC010, GC020 u GG040 fl-Anness III, it-II Parti meta jkun il-każ.  

 
(d) L-entrata A4050 tal-klassifikazzjoni ta' Basilea tinkludi potlinings eżawriti mix-xogħol tad-

tidwib ta' l-aluminju għaliex dawn fihom ċjanur inorganiku Y33. Jekk iċ-ċjanur ikun inqered, 
il-potlinings eżawriti jiġu assenjati għall-entrata AB120 tal-Parti II għaliex ikun fihom 
komposti tal-flworin inorganiċi Y32 eskluż il-flworidu tal-kalċju. 

 
PARTI II: 

 
It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom wkoll ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-
miktub minn qabel: 
 
Skart li fih il-metall  
 
AA010 261900 Ħmieġ mit-tisħin tal-metalli, scalings u skart ieħor mill-

manifatura tal-ħadid u l-azzar 1  

 

AA060 262050 Irmied u fdalijiet tal-vanadju 1 

 

AA190 810420 

ex 810430 

Skart tal-manjesju u ruttam li jieħu n-nar, piroforiku jew li jitfa’, 
meta jmiss ma’ l-ilma, gassijiet infjammabbli fi kwantitajiet 
perikolużi 

 

                                                 
= 1 Din il-lista tinkludi skart f’forma ta’ irmied, residwi, gagazza, ħmieġ mit-tisħin tal-metalli, 

skimming, scaling, trab, trab irqiq, tajn  u krosta, sakemm materjal ma jkunx espressament 
elenkat x’imkien ieħor. 
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Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċi 
 
AB030  Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq ċjanur oriġinat mit-

trattament tal-wiċċ tal-metalli 

 

AB070  Ramel użat f’operazzjonijiet ta’ funderija  

 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Taħlitiet ta’ alid mhux organiċi, mhux speċifikati jew inklużi 
x’imkien ieħor   

 

AB130  Frak ta’ l-ibblastjar eżawrit 

 

AB150 ex 382490 Sulfit tal-kalċju mhux raffinat u sulfat tal-kalċju oriġinati mill-
proċess ta' flue gas desulphurisation (FGD) 

 
Skart li fih prinċipalment kostitwenti organiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali inorganiċi 
 
AC060 ex 381900 Fluwidi idrawliċi 

  

AC070 ex 381900 Fluwidi tal-brejkijiet  

 

AC080 ex 382000 Fluwidi anti-konġelanti 

 

AC150  Chlorofluorocarbons 

 

AC160  Halons 
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AC170 ex 440310 Skart tas-sufra tratat u  ta’ l-injam 

  

AC250  Elementi attivi tal-wiċċ (surfactants) 

 

AC260 ex 3101 Demel likwidu tal-ħnieżer; ħmieġ 

 

AC270  Tajn tad-drenaġġ 

 
Skart li jista' jkun fih kostitwenti organiċi jew inorganiċi  
 
AD090 ex 382490 Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta’ kimiċi 

reprografiċi u fotografiċi u materjal mhux elenkat jew inkluż 
x’imkien ieħor 

 

AD100  Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq iċ-ċjanur li jiġi mit-
trattament ta' l-uċuħ tal-plastik 

 

AD120 ex 391400 Raża bil-proprjetà ta' ion exchange  

 ex 3915  

 

AD150 

  

Materjal organiku ta' oriġini naturali użat bħala mezz ta’ filtru 
(bħall  bijo-filtri) 

 
Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċi 
 
RB020 ex 6815 Fibri b’bażi taċ-ċeramika b’karatteristiċi fiżiko-kimiċi simili 

għal dawk ta’ l-asbestos  
 

 

________________
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ANNESS IVA  

 

SKART ELENKAT FL-ANNESS III IŻDA SUĠĠETT GĦALL-PROĊEDURA TA’ 

NOTIFIKAZZJONI U KUNSENS BIL-MIKTUB MINN QABEL (ARTIKOLU 3(3)) 
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ANNESS V 

 
SKART SUĠĠETT GĦALL-PROJBIZZJONI TA’ ESPORTAZZJONI  FL-ARTIKOLU 35 

 
NOTI TA' INTRODUZZJONI  

 
 

1. Dan l-Anness għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE 

dwar l-iskart1 u għad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar l-iskart 

perikoluż2. 

 

2. Dan l-Anness jikkonsisti fi tliet partijiet, li l-Partijiet 2 u 3 tiegħu japplikaw biss meta l-Parti 1 

ma tapplikax. Konsegwentement, sabiex jiġi determinat jekk skart speċifiku huwiex elenkat 

f'dan l-Anness, għandu jsir kontroll inizjali sabiex jiġi żgurat jekk l-iskart huwiex elenkat fil-

Parti 1  ta’ dan l-Anness, u jekk dan ma jkunx il-każ, jekk huwiex elenkat fil-Parti 2, u jekk 

dan mhux il-każ, jekk huwiex elenkat fil-Parti 3. 

 

 Il-Parti 1 hija maqsuma f’żewġ sub taqsimiet: tipi ta' skart tal-Lista A li huma klassifikati 

bħala perikolużi mill-Artikolu 1(1)(a) tal-Konvenzjoni ta’ Basilea, u għaldaqstant jaqaw taħt 

il-projbizzjoni ta’ esportazzjoni,  u tipi ta' skart tal-Lista B li ma jaqawx taħt l-Artikolu  

1(1)(a) tal-Konvenzjoni ta’ Basilea u għaldaqstant ma jaqawx taħt il-projbizzjoni ta’ l-

esportazzjoni. 

                                                 
= 1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 

1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1). 
= 2 ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/31/KE (ĠU L 

168, 2.7.1994, p. 28). 
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 Għaldaqstant, jekk xi skart ikun elenkat fil-Parti 1, għandu jsir kontroll sabiex jiġi determinat 

jekk huwiex elenkat fil-Lista A jew fil-Lista B. Huwa biss meta skart ma jkunx elenkat fil-

Lista A jew fil-Lista B tal-Parti 1 li għandu jsir kontroll sabiex jiġi determinat jekk huwiex 

elenkat fost l-iskart perikoluż elenkat fil-Parti 2 (jiġifieri tipi ta' skart immarkati b’asterisk) 

jew fil-Parti 3, u jekk dan ikun il-każ, ikun jaqa’ taħt il-projbizzjoni ta’ l-esportazzjoni. 

 
3. Tipi ta' skart elenkati fil-Lista B tal-Parti 1 jew li jkunu fost it-tipi ta' skart li mhumiex 

perikoluż elenkati fil-Parti 2 (jiġifieri tipi ta' skart mhux immarkati b’asterisk) jaqgħu taħt il-
projbizzjoni ta’ esportazzjoni jekk ikunu kontaminati b'materjal ieħor sal-punt li  
 
(a) jiżdiedu r-riskji assoċjati ma’ l-iskart b’mod biżżejjed li jkun xieraq li jiġi sottopost 
għall-proċedura ta’ notifikazzjoni u kunsens bil-miktub minn qabel, meta jittieħed kont tal-
karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III mad-Direttiva 91/689/KEE; jew  
 
(b) jiġi impedit l-irkupru ta’ l-iskart b’mod ambjentalment san.  



 

29)  
30) 15311/04    3 
31) ANNESS V DG I  MT

PARTI 1 1 
Lista A (Anness VIII mal-Konvenzjoni ta’ Basilea) 

 

A1 Metall u skart li fih il-metall 

 

A1010 Skart ta' metall u skart li jikkonsisti f’ligi ta’ xi wieħed minn dawn li ġejjin: 

– Antimonju 

– Arseniku 

– Berillju 

– Kadmju 

– Ċomb 

– Merkurju 

– Selenju 

– Tellurju 

– Tallju 

 

iżda esklużi dawk it-tipi ta' iskart speċifikament elenkati fil-lista B. 

                                                 
= 1 Ir-riferimenti fil-Listi A u B għall-Annessi I, III u IV jirriferu għal Annessi tal-Konvenzjoni 

ta’ Basilea. 
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A1020 Skart li għandu bħala kostitwenti jew kontaminanti, barra skart ta' metall f’forma massiva, 

xi wieħed minn dawn li ġejjin: 

 

– Antimonju; komposti ta’Antimonju  

– Berillju; komposti ta’ Berillju  

– Kadmju; komposti ta’ Kadmju  

– Ċomb; komposti ta’ Ċomb  

– Selenju; komposti ta’ Selenju  

– Tellurju; komposti ta’ Tellurju  

 

A1030 Skart li għandu bħala kostitwenti jew kontaminanti xi wieħed minn dawn li ġejjin:  

 

– Arseniku; komposti ta’ Arseniku  

– Merkurju; komposti ta’ Merkurju  

– Tallju; komposti ta’ Tallju  

 

A1040 Skart li għandu bħala kostitwenti xi wieħed minn dawn li ġejjin: 

 

– Karbonilli ta’ metall 

– komposti ta’ kromju eżavalenti 
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A1050 Tajn galvaniku 

A1060 Skart ta’ sustanzi maħlula mit-tindif tal-metalli bl-aċidu 

A1070 Residwi filtrati mill-ipproċessar taż-żingu, trab u tajn bħal ġarosite, hematite, eċċ. 

A1080 Residwi skartati taż-żingu mhux inklużi fil-lista B, li jkun fihom ċomb u kadmju 

f’konċentrazzjonijiet biżżejjed sabiex juri l-karatteristiċi msemmija fl-Anness III  

A1090 Irmid mill-inċinerazzjoni ta' wire tar-ram insulat 

A1100 Trab u residwi minn sistemi ta’ tindif tal-gass ta’ funderiji tar-ram 

A1110 Soluzzjonijiet elettroliktiċi eżawriti minn operazzjonijiet ta' electrorefining u ta' 

electrowinning tar-ram 

A1120 Tajn skart, minbarra tajn anodiċi, minn sistemi ta’ purifikazzjoni ta’ elettroliti fl-

elettroraffinar ta’ ram u operazzjonijiet ta' electrowinning  

A1130 Soluzzjonijiet  ta’ inċiżjoni eżawriti li jkun fihom ram maħlul 

A1140 Katalizzaturi skartati ta’ kloru kupriku u ċjanur tar-ram 

A1150 Irmied ta’ metall prezzjuż mill-inċinerazzjoni ta’ printed circuit boards mhux imdaħħla fil-

lista B 1 

A1160 Batteriji tat-tip lead-acid skartati, sħaħ jew mgħaffġa 

A1170 Batteriji skartati mhux selezzjonati minbarra taħlitiet ta’ batteriji fil-lista B. Batteriji 

skartati mhux speċifikati fil-lista B li jkun fihom kostitwenti msemmija fl-Anness I sal-

punt li jagħmluhom perikolużi. 

A1180 Muntaturi elettriċi u elettroniċi skartati jew ruttam2  li jkun fih komponenti bħall-

akkumulaturi u batteriji oħra elenkati fil-lista A, switches tal-merkurju, ħġieġ minn 

cathode-ray tubes u ħġieġ attivat ieħor u kapaċituri tal-PCB, jew kontaminati b'xi 

kostitwenti msemmija fl-Anness I (e.ż. kadmju, merkurju, ċomb, bifenil poliklorinat) sal-

punt li jkollhom kwalunkwe wieħed mill-karatteristiċi msemmija fl-Anness III (ara l-

entrata fil-lista B, B1110) 3 

                                                 
= 1 L-entrata li tikkorrispondi fil-lista B (B1160) ma tispeċifikax eċċezzjonijiet. 
=  
= 2 Din l-entrata ma tinkludix ruttami ta' muntaturi scartati mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku. 
= 3 Il-PCBs għandhom livell ta’ konċentrazzjoni ta’ 50 mg/kg jew aktar. 
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A2 Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista’ jkun fihom metalli u 

materjali organiċi 

 

A2010 Ħġieġ skart minn cathode-ray tubes u ħġejjeġ attivati oħra 

A2020 Skart ta’ komposti inorganiċi ta’ flworin f’forma ta’ likwidi jew tajn iżda mhux dak l-iskart 

imsemmi fil-lista B 

A2030 Katalizzaturi wżati iżda mhux dak l-iskart speċifikat fil-lista B 

A2040 Ġibs skartat li jiġi minn proċessi kimiċi industrijali, meta jkun fih il-kostitwenti msemmija 

fl-Anness I sal-punt li juri l-karatteristiċi perikolużi msemmija fl-Anness III  (ara l-entrata 

relatata fil-lista B, B2080) 

A2050 Skart ta' asbestos (trab u fibri) 

A2060 Irmied mill-kombustjoni minn power-plants li jitħaddmu bin-nar tal-faħam li jkun fihom 

is-sustanzi imsemmija fl-Anness I f’konċentrazzjonijiet biżżejjed sabiex juru l-karatteristiċi 

imsemmija fl-Anness III (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2050) 

 

A3 Skart li fih prinċipalment kostitwenti organiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali 

inorganiċi  

 

A3010 Skart mill-produzzjoni u l-ipproċessar ta’ kokk petroliferu u qatran 

A3020 Skart ta' żjut minerali mhux adatti għall-użu oriġinarjament previst tagħhom 

A3030 Skart li jkun fih, jikkonsisti fi jew li huwa kkontaminat b'komposti ta' tajn  imħallat biċ-

ċomb tat-tip anti-knock 

A3040 Skart ta’ fluwidi termali (għat-trasferiment tas-sħana)  
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A3050 Skart mill-produzzjoni, l-formulazzjoni u l-użu ta' raża, lattiċe, plasticizers, kolla/sustanzi 

adeżivi minbarra dak l-iskart imsemmi fil-lista B (ara l-entrata fil-lista B, B4020) 

A3060 Skart ta’ nitroċellulose  

A3070    Aċidu karboliku u komposti ta’ aċidu karboliku skart li jinkludi aċidu karboliku fil-forma 

ta’ likwidi jew tajn  

A3080 Skart ta’ eteri esklużi dawk speċifikati fil-lista B 

A3090 Trab tal-ġilda, irmied, tajn u trab irqieq skart meta jkun fihom komposti ta’ kromju 

eżavalenti jew bioċidi (ara l-entrata relatata fil-lista B, B3100) 

A3100 Skart ta’ bċejjeċ maqtugħin u skart ieħor li ġej mill-ġilda jew minn kompożizzjoni tal-ġilda 

mhux adattat għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda li jkun fihom komposti ta’ kromju 

eżavalenti jew bioċidi (ara l-entrata relatata fil-lista B, B3090) 

A3110 Skart mill-kummerċ fil-ġlud ta’ l-annimali li jkun fih komposti ta’ kromju eżavalenti jew 

bioċidi jew sustanzi infettivi (ara l-entrata relatata fil-lista B, B3110)  

A3120 Frazzjoni ħafifa f'forma ta' tentix mit-tqattigħ 

A3130 Skart ta’ komposti ta’ fosfru organiku  

A3140 Skart ta’ solventi organiċi mhux aloġenati iżda jeskludu dak l-iskart speċifikat fil-lista B 

A3150 Solventi aloġenati organiċi eżawriti  

A3160 Residwi skartati ta’ distillazzjoni mhux maħlula aloġenati jew mhux aloġenati li jiġu minn 

operazzjonijiet ta’ ġbir mill-ġdid ta’ solventi organiċi  
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A3170 Skart mill-produzzjoni ta’ idrokarboni aloġenat alifatiku (bħal klorometanu, dikloro-etanu, 

kloru ta’ vinil, kloru ta’ vinilidene, kloru ta’ allyl u epichlorhydrin)  

A3180 Skart, sustanzi u oġġetti li jkun fihom, li jikkonsistu minn jew li huwa kkontaminati bil-

bifenil (BPK), terfenil poliklorinat (TPK), naftalina poliklorinat (NPK) jew bifenil 

polibrominat(BPB), jew kwalunkwe analogi polibrominati oħra ta’ dawn it-komposti, 

b’livell ta’ konċentrazzjoni ta’ 50 mg/kg jew iżjed 1. 

A3190 Residwi ta' qatran skartati (minbarra siment ta’ l-asfalt) li jiġu minn raffinar, distillazzjoni 

jew kwalunkwe trattament pirolitiku ieħor ta’ materjali organiċi  

A3200 Materjal mill-qatran (skart ta’ asfalt) mill-kostruzzjoni u manutenzjoni ta’ toroq, li fihom 

il-qatran (ara l-entrata relatata fil-lista B B2130) 

 

A4 Skart li jista’ jkun fih kostitwenti jew inorganiċi jew organiċi  

 

A4010 Skart mill-produzzjoni, preparazzjoni u użu ta’ prodotti farmaċewtiċi iżda eskluż dak l-

iskart imniżżel fil-lista B 

A4020 Skart kliniku u skart relatat miegħu; jiġifieri skart li jiġi minn prattiċi mediċi, infermerija, 

dentali, veterinarji, jew prattiċi simili, u skart iġġenerat fi sptarijiet jew faċilitajiet oħra waqt l-

investigazzjoni jew trattament tal-pazjenti, jew proġetti ta’ riċerka

                                                 
= 1 Il-livell ta’ 50 mg/kg huwa kkunsidrat internazzjonalment bħala livell prattiku għall-iskart 

kollu. Madankollu, ħafna pajjiżi individwali waqqfu livelli regolatorji aktar baxxi (eż. 20 
mg/kg) għal skart speċifiku. 
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A4030 Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta’ bioċidi u fitofarmaċewtiċi, li jinkludu skart 

ta’ pestiċidi u ħerbiċidi li huma barra mill-ispeċifikazzjoni, obsoleti1, jew mhux adattat għall-użu 

oriġinali previst  

A4040 Skart mill-manifattura, l-formulazzjoni u l-użu ta’ kimiċi li jippreżervaw l-injam 2. 

A4050 Skart li jkun fihom, li jikkonsistu minn jew li huwa kkontaminati bi kwalunkwe minn 

dawn li ġejjin: 

– Ċjanuri inorganiċi, minbarra residwi f’forma solida li jkun fihom metall prezzjuż u li 

jkun fihom traċċi ta’ ċjanuri inorganiċi  

– Ċjanuri organiċi 

A4060 Skart ta’ żjut/ilma, taħlitiet ta’ idrokarboni u ilma, emulsjonijiet 

A4070 Skart mill-produzzjoni,l-formulazzjoni u l-użu tal-linka, kuluri, pigmenti, żebgħa, 

lacquers, verniċ eskluż kwalunkwe skart imniżżel fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista 

B, B4010) 

A4080 Skart ta’ natura splussiva (iżda eskluż kwalunkwe skart ieħor imniżżel fil-lista B) 

A4090 Skart ta’ soluzzjonijiet aċidużi jew basiċi, minbarra dawk li huma speċifikati fl-entrata li 

tikkorrispondi fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2120) 

A4100 Skart minn apparat industrijali ta’ kontroll ta’ tniġġiz għat-tindif ta’ gassijiet industrijali 

emessi iżda eskluż kwalunkwe skart ieħor imniżżel fil-lista B 

A4110 Skart li jkun fih, li jikkonsisti minn jew li huwa kkontaminati bi kwalunkwe minn dawn li 
ġejjin: 

– Kwalunkwe konġeneru ta’ dibenzo-furan poliklorinat  

– Kwalunkwe konġeneru ta’ dibenzo-dioxin poliklorinat  

                                                 
= 1 "Obsolet" tfisser mhux użat fil-perjodu rakkomandat mill-manifattur. 
= 2 Din l-entrata ma tinkludix injam trattat b’kimiċi li jippreżervaw l-injam. 
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A4120 Skart li jkun fih, li jikkonsisti minn jew li huwa kontaminat bil-perossidus 

A4130 Skart f’pakketti u kontenituri li fihom is-sustanzi ta’ l-Anness I f’konċentrazzjonijiet 

biżżejjed li juru  karatteristiċi ta’ perikolu ta’ l-Anness III  

A4140 Skart li jikkonsisti fi jew li jkun fih kimiċi barra mill-ispeċifikazzjoni, obsolet1 li 

jikkorrispondu ma’ kategoriji ta’ l-Anness I li juru karatteristiċi ta’ perikolu ta’ Anness III 

A4150 Skart ta’ sustanzi kimiċi li jiġu minn attivitajiet ta’riċerka u żvilupp jew tagħlim li 

mhumiex identifikati u/jew li huma ġodda u li l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem 

u/jew l-ambjent m'humiex magħrufa  

A4160 Karbonju attivat eżawrit mhux inkluż fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2060) 

 

Lista B (Anness IX mal-Konvenzjoni ta’ Basilea) 

 

B1 Metall u skart li fih il-metall 

 

B1010 Metall u skart ta’ liga tal-metall f’forma metallika, mhux dispersibbli:  

– Metalli prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, iżda mhux merkurju)  

– Ruttam tal-ħadid u l-azzar  

– Ruttam tar-ram  

– Ruttam tan-nîkil  

– Ruttam ta’ l-aluminju  

– Ruttam taż-żingu  

– Ruttam tal-landa  

– Ruttam tat-tungstenu  

– Ruttam tal-molibdenu  

                                                 
= 1 "Obsolet" ifisser mhux użat fil-perjodu rakkomandat mill-manifattur. 
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– Ruttam tat-tantalu  

– Ruttam tal-manjesju  

– Ruttam tal-kobalt  

– Ruttam tal-bismut  

– Ruttam tat-titanju  

– Ruttam taż-żirkonju  

– Ruttam tal-manganiż  

– Ruttam tal-ġermanju  

– Ruttam tal-vanadju  

– Ruttam tal-ħafnju, indju, niobju, renju u gallju 

– Ruttam tat-torju  

– Ruttam tal-membri tal-grupp ta’ elementi metalliċi rari  

– Ruttam tal-kromju  

 

B1020 Ruttam ta’ metall nadif u mhux kontaminat, li jinkludi ligi, f’forma lesta massiva (folja, 

plakka, twavel, lasti, eċċ): 

– Ruttam ta’ l-Antimonju  

– Ruttam tal-Berillju  

– Ruttam tal-Kadmju  

– Ruttam tal-Ċomb (iżda esklużi batteriji tat-tip lead-acid)  

– Ruttam tas-Selenju  

– Ruttam tal-Tellurju  

 

B1030 Metalli refrattarji li jkun fihom residwi 
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B1031 Skart ta’ metalli u ta’ liga ta’ metall ta’ molybdenu, tungstenu, titanju, tantalu, niobju u 

renju u f’forma metallika dispersibbli (trab ta’ metall), eskluż dak l-iskart speċifikat fil-

lista A taħt l-entrata A1050, tajn galvaniku. 

B1040 Ruttam ta’ muntaturi mill-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mhux kontaminati b’żejt ta’ 

lubrikazzjoni, PCB jew PCT sal-punt li jagħmilhom perikolużi 

B1050 Taħlitiet ta’ metall li ma fihomx ħadid, ruttam frazzjonali tqil, li ma jkunx fih materjali fl-

Anness I f’konċentrazzjonijiet biżejjed sabiex juri karatteristiċi msemmija fl-Anness III 1. 

B1060 Skart ta’ selenju u tellurju f’forma elementarja metallika li jinkludi trab 

B1070 Skart tar-ram u ligi tar-ram f’forma dispersibbli, barra dawk li jkun fihom kostitwenti ta’ l-

Anness I sal-punt li juru l-karatteristiċi msemmija fl-Anness III 

B1080 Irmied u residwi taż-żingu li jinkludu residwi ta’ ligi taż-żingu f’forma dispersibbli barra 

meta jkun fihom kostitwenti tal-Anness I f’konċentrazzjoni li juru karatteristiċi ta’ l-

Anness III jew juri l-karatteristika ta’ perikolu H4.3 2. 

                                                 
= 1 Għandu jiġi notat li anke meta fil-bidu jkun hemm livell baxx ta’ kontaminazzjoni bil-

materjali msemmija fl-Anness I, il-proċessi sussegwenti, li jinkludu proċessi ta’ riċiklaġġ, 
jistgħu jirriżultaw fi frazzjonijiet separati li jkun fihom konċentrazzjonijiet miżjuda b’mod 
sinifikattiv ta’ dawk il-materjali ta’ l-Anness I. 

= 2 L-istatus ta’ l-irmied taż-żingu attwalment qiegħed jiġi eżaminat u saret rakkomandazzjoni 
fil-Konferenza tal-Ġnus Magħquda Dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) li l-irmied taż-
żinġu ma għandux kun meqjus bħala oġġett perikoluż. 
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B1090 Skart ta’ batteriji li jikkonformaw ma’ xi speċifikazzjoni, minbarra dawk magħmulin miċ-

ċomb, kadmju jew merkurju 

B1100 Skart li jkun fih il-metall li jiġi t-tidwib mit-tisħin, u l-irraffinar ta' metalli:  

– Żingu mhux pur u iebes 

– Ħmieġ mit-tisħin tal-metalli li fih iż-żingu:  

– Ħmieġ ta’ fuq mill-galvanizzar ta' biċċiet taż-żingu (>90 % Zn)  

– Ħmieġ ta’ isfel mill-galvanizzar ta' biċċiet taż-żingu (>92 % Zn) 

– Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-
metall (>85 % Zn)  

– Ħmieġ ta’ biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b’għadsa taħraq 
(mazzi) (>92 % zn)  

– Tneħħija ta’ żingu mill-wiċċ ta’ likwidu 

– Tneħħija ta’ aluminju mill-wiċċ ta’ likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta’ likwidu) 
esklużi fdalijiet ta’ melħ minn metall imdewweb 

– Gagazza mill-ipproċessar tar-ram għal aktar ipproċessar jew raffinar li ma fihx 

arseniku, ċomb jew kadmju sal-punt li juru karatteristici ta’ perikolu ta’ l-Anness III 

– Skart ta’ kisi refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mix-xogħol t-tidwib tar-ram 

– Fdalijiet mill-ipproċessar ta’ metalli prezzjużi għal raffinazzjoni ulterjuri 

– Fdalijiet minn landa imdewweb li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa 
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B1110 Muntaturi elettriċi u elettroniċi:  

– Muntaturi elettroniċi li jikkonsistu biss minn metalli jew ligi  

– Skart ta’ muntaturi elettriċi u elettroniċi jew ruttam1 (li jinkludi printed circuit 

boards) u li ma fihx komponenti bħall-akkumulaturi u batteriji oħra inklużi fil-lista 

A, swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ minn cathode-ray tubes u ħġejjeġ attivati oħra u 

kapaċituri tal-PCBs, jew mhux kontaminat b’kostitwenti msemmija fl-Anness I (eż. 

kadmju, merkurju, ċomb, bifenil poliklorinat) jew li minnhom dawn ġew imneħħija, 

sal-punt li ma għandhomx xi karatteristiċi nklużi fl-Anness III (ara l-entrata relatata 

fil-lista A, A1180) 

– Muntaturi elettriċi u elettroniċi (li jinkludu printed circuit boards, komponenti 

elettroniċi u wires) destinati għall-użu mill-ġdid dirett2  u mhux għar-riċiklaġġ jew 

rimi finali3  

B1120 Katalizzaturi eżawriti esklużi likwidi użati bħala katalizzaturi, li jinkludu kwalunkwe minn 
dawn li ġejjin: 

– Metalli ta' transizzjoni, esklużi 

katalizzaturi skartati (katalizzaturi 

eżawriti, katalizzaturi użati likwidi u 

katalizzaturi oħra )  

li huma fil-lista A 

Skandju 
Vanadju 
Manganiż 
Kobalt 
Ram 
Ittriju 
Niobju 
Ħafnju 
Tungstenu 

Titanju 
Kromju 
Ħadid 
Nîkil 
Żingu 
Żirconju 
Molibdenu 
Tantalu 
Renju 

– Lantanidi (metalli ta' l-art rari): Lantanu 
Praseodimju 
Samarju 
Gadolinju 
Disprosju 
Erbju 
Itterbju 

Ċerju 
Neodi 
Europju 
Terbju 
Ħolmju 
Tulju 
Lutetju 

                                                 
= 1 Din l-entrata ma tinkludix ruttam mill-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku. 
= 2 L-użu mill-ġdid jista’ jinkludi tiswija, rinnovament jew titjib, iżda mhux assemblaġġ mill-

ġdid maġġur. 
= 3 F’ċerti pajjiżi dawn il-materjali ntiżi għall-użu mill-ġdid dirett mhumiex meqjusa bħala 

skart. 
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B1130 Katalizzaturi eżawriti mnaddfa li jkun fihom metall prezzjuż  

B1140 Residwi f’forma solida li jkun fihom metalli prezzjuż li jkun fihom traċċi ta’ ċjanuri 

inorganiċi 

B1150 Metalli prezzjużi u skart ta’ liga (deheb, fidda, il-grupp ta’ platinu, iżda mhux merkurju) 

f’forma dispersibbli u mhux likwida bl-ippakkjar u tikkettar xieraq 

B1160 Irmied minn metall prezzjuż mill-inċinerazzjonita’ printed circuit boards (ara l-entrata 

relatata fil-lista A, A1150)  

B1170 Irmied minn metall prezzjuż mill-inċinerazzjonita’ film fotografiku 

B1180 Skart ta’ film fotografiku li jkun fih alidi ta’ fidda u fidda metalliku 

B1190 Skart ta’ karti fotografiċi li jkun fihom alidi fidda u fidda metallika 

B1200 Fdal granulat minn mill-manifattura ta’ ħadid u azzar 

B1210 Fdal mill-manifattura ta’ ħadid u azzar li jinkludi gagazza bħala sors ta’ TiO² u Vanadju 

B1220 Fdal mill-produzzjoni ta’ żingu, stabilizzat b’mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta’ 

ħadid ('il fuq minn 20%) u pproċessat skond speċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301) 

prinċipalment għall-kostruzzjoni 
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B1230 Mill scaling mill-manifattura ta’ ħadid u azzar  

B1240 Mill scaling ta’ l-ossidu ta’ ram  

B1250 Skart ta’ vetturi mhux użati iżjed, li la jkun fihom likwidi u lanqas komponenti perikolużi 

oħra 

 

B2 Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista’ jkun fihom metalli u 

materjali organiċi  

 

B2010 Skart minn operazzjonijiet ta’ tħaffir li huma f’forma mhux dispersibbli: 

– Skart ta’ grafit naturali 

– Skart tal-lavanja, kemm jekk ikun imraqqam b’mod aħrax jew le, jew sempliċiment 
maqtugħ, permezz ta’ serrar jew b’xi mod ieħor 

– Skart ta’ mika 

– Skart tal-luċit, nefelin u sijenit ta’ nefelin  

– Skart ta’ feldspar  

– Skart ta’ fluorspar  

– skart ta’ silika f’forma solida esklużi dawk użati f’operazzjonijiet ta’ funderija  

B2020 Skart ta’ ħġieġ f’forma mhux dispersibbli: 

– Skart ta’ ħġieġ miksur u ruttam ta’ ħġieġ minbarra ħġieġ minn cathode-ray tubes u 

ħġejjeġ attivati oħra 
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B2030 Skart taċ-ċeramika f’forma mhux dispersibbli: 

– Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta’ metall u ċeramika) 

– Fibri b’bażi ta’ ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f’postijiet oħra  

B2040 Skart ieħor li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi: 

– sulfat ta’ kalċju raffinat parzjalment li jiġi mill-proċess ta' flue-gas desulphurization 

(FGD) 

– Skart ta’ bordijiet tal-ġibs tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini 

– Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b’mod kimiku, li 

għandu kontenut għoli ta’ ħadid (‘il fuq minn 20%) u ipproċessat skond l-

ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-

applikazzjonijiet ta' kostruzzjoni u brix 

– Kubrit f’forma solida 

– Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta’ kalċju (li għandu pH ta’ inqas minn 

9) 

– Sodju, potassju, kloru ta’ kalċju  

– Carborundu (carbide ta’ silikon) 

– Konkos imkisser 

– Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta’ ħġieġ 

B2050 Irmied mill-kombustjoni minn power-plants li jitħaddmu bin-nar tal-faħam, li mhux 

imdaħħal fil-lista A (ara l-entrata relatata fil-lista A, A2060) 

B2060 Karbonju attivat eżawrit li ma jkunx fih kwalunkwe wieħed mill-kostitwenti fl-Anness I 

sal-punt li jkunu juru l-karatteristiċi ta’ Anness III, per eżempju karbonju li jirriżulta mit-

tratttament ta’ l-ilma tax-xorb u proċessi industrijali  ta’ l-ikel  u produzzjoni tal-vitamini  

(ara l-entrata relatata fil-lista A A4160) 
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B2070 Tajn tal-kalċju flworidu  

B2080 Ġibs skart li jiġi mill-proċessi industrijali kimiċi li mhux imdaħħla f’lista A (ara l-entrata 

relatata fil-lista A, A2040) 

B2090 Biċċiet ta’ anodi eżawriti mill-produzzjoni ta’ l-azzar jew ta' l-aluminju magħmula minn 

kokk petroliferu jew qatran u mnaddfa skond speċifikazzjonijiet industrijali ordinarji 

(esklużi biċċiet ta’ anodi minn elettroliżi ta’ chlor alkali u mill-industrija metallurgika) 

B2100 Skart ta’ idrati ta’ aluminju u skart ta’ allumina u residwi mill-produzzjoni ta’ allumina 

esklużi tali materjali użati fi prċessi ta' tindif tal-gass jew ta' flokkulazzjoni jew ta’ 

filtrazzjoni  

B2110 Residwu tal-bauxite ("tajn aħmar") (pH immoderat għal inqas minn 11.5) 

B2120 Skart ta’ soluzzjonijiet aċidużi jew bażiċi b' pH ta’ aktar minn 2 u anqas minn 11.5, li 

mhumiex korrużivi jew b’mod ieħor perikolużi (ara l-entrata relatata fil-lista A, A4090) 

B2130  Materjal  mill-qatran (skart ta’ asfalt) mill-kostruzzjoni u manutenzjoni ta’ toroq, li ma 

fihomx qatran1 (ara l-entrata relatata fil-lista A, A3200)  

 

B3 Skart li fih prinċipalment kostitwenti organiċi , li jista' jkun fihom metalli u materjali 

inorganiċi 

 

                                                 
= 1 Il-livell ta’ konċentrazzjoni ta’ Benzol(a)pyrene ma għandux ikun ta' 50 mg/kg jew aktar 



 

29)  
30) 15311/04    19 
31) ANNESS V DG I  MT

B3010 Skart solidu tal-plastik: 

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart 

ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni: 

– Ruttam ta’ plastik ta’ polimeri mhux aloġenati u ko-polimeri, li jinkludi iżda mhux 

limitat għal dawn li ġejjin1: 

– etilene 

– styrene 

– polypropylene 

– polyetilene terephthalate 

– acrylonitrile 

– butadiene 

– polyacetals 

– poliamidi 

– polybutylene terephthalate 

– polykarbonji 

– polyeteri 

– Sulfidi ta’ polyfenilene  

– Polimeri ta’ akriliku  

– Alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)  

– polyuretanu (li ma fihx CFC)  

– polysiloxanes 

– methacrylate ta’ polimethyl  

– alkohol ta’ polivinil  

– butyral ta’ polivinil  

– Aċetat ta’ polivinil  

                                                 
= 1 Huwa mifhum li dan ir-ruttam huwa kompletament polimerizzat. 
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– Skart ta’ raża vvulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin: 

– raża ta’ urea formaldehyde  

– raża ta’ phenol formaldehyde  

– raża ta’ melamine formaldehyde  

– raża ta’ expoxy  

– raża ta’ alkyd  

– polyamidi 

 

– It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta’ polimeru flworinat1: 

 – Perfluoroetilene/propylene (FEP) 

= – Perfluoro alkoxyl alkane 

= - Etere ta’ Tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA) 

= - Etere ta’ Tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA) 

– Polivinilflworidu (PVF) 

– Polivinilideneflworidu (PVDF) 

 

B3020 Skart ta’ karta, kartun u prodotti tal-karti  

 

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart perikoluż: 

Skart u ruttam ta’ karti jew ta’ kartuna ta’: 

– Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta’ karti jew kartun korrugat  

– Karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, 

mhux ikkuluriti fil-massa 

                                                 
= 1 - Skart ta’ wara l-użu mill-konsumatur mhumiex inklużi f’din l-entrata. 
=  - It-tipi ta' skart ma għandhomx jiġu mħallta. 
=  - Għandhom jiġu kkunsidrati l-problemi li jiġu minn attivitajiet ta’ ħruq fil-beraħ. 
=  



 

29)  
30) 15311/04    21 
31) ANNESS V DG I  MT

 

– Karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, 

gazzetti, ġurnali u materjal stampat b’mod simili)  

– oħra, li jinkludu iżda mhux limitati għal  

–  1) kartun laminat;  

–  2) ruttam mhux selezzjonat  

B3030 Skart tat-tessuti 

Il-materjali li ġejjin, sakemm mhumiex imħalltin ma’ skart ieħor u huma ppreparati għal xi 

speċifikazzjoni: 

– Skart tal-ħarir (li jinkludi fosdqiet mhux adattati għad-dawrien fuq rukkell, skart ta’ 

ħjut u materjal ta' garnettatura)  

– mhux immuxtjati jew ippetnati 

– oħra 

– Skart ta’ suf u xagħar ta’ l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta’ ħjut iżda eskluż 

materjal ta' garnettatura  

– biċċiet qosra tas-suf jew ta’ xagħar fin ta’ l-annimali 

– skart ieħor tas-suf jew xagħar fin ta’ l-annimali 

– skart tax-xagħar oħxon ta’ l-annimali  

– Skart tal-qoton (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) 

– Skart ta' ħjut (li jinkludi ħajt skart) 

– materjal ta' garnettatura  

– Oħra 

– Truf u skart tal-qanneb tal-kittien 
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– Truf tal-qanneb u skart (Cannabis sativa L.) (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' 

garnettatura)  

– Truf u skart (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) ta’ ġuta u fibri tessuti ta’ 

tilju oħrajn (esklużi kittien, qanneb ta’ veru u rami) 

– Truf u skart  (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) tas-sisal u fibri ta’ 

tessuti oħrajn tal-ġeneru Agave 

– Truf, biċċiet qosra u skart (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) tal-ġewża 

ta’ l-Indi 

– Truf, biċċiet qosra u skart (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) tal-Manilla 

(qanneb ta’ Manilla jew Musa textilis Nee) 

– Truf, biċċiet qosra u skart (inkluż skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) tar-rami u 

tessuti magħmula minn fibri veġetali oħra, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien 

ieħor  

– Skart (inklużi biċċiet qosra, skart ta’ ħjut u materjal ta' garnettatura) ta’ fibri 

magħmula mill-bniedem 

– ta’ fibri sintetiċi 

– ta’ fibri artifiċjali  

– ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta’ tessuti  

– Ċraret użati, ruttam ta’  ħjut tal-qanneb, korda, ħabel u ċima u oġġetti ta’ ħjut tal-

qanneb użati, korda, ħabel jew ċima tat-tessuti  

– selezzjonati 

– oħrajn 

 

B3035 Skart tat-tessuti li jgħattu l-art, twapet 
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B3040 Skart tal-lastiku 

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma’ jkunux imħallta ma’ skart ieħor: 

– Skart u ruttam ta’ lastiku iebes (e.ż. ebone) 

– Skart ieħor tal-lastiku (eskluż dak l-iskart speċifikat f’postijiet oħra) 

 

B3050 Sufra mhux trattata u skart ta’ injam:  

– Skart u ruttam ta’ injam, kemm jekk ikunu miġbura jew le fi zkuk, trab tal-faħam, 

pritkuna jew forom simili 

– Skart tas-sufra: sufra imfarrka, granulata jew mitħuna  

 

B3060 Skart li jiġi mill-industriji tal-produzzjoni ta' l-ikel agrikolu sakemm ma jkunx infettuż:  

– Il-fond ta’ l-inbid 

– Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, residwi u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk 

ikunu fil-forma ta’ pritkuna, jew ta’ xi tipi użati fl-ikel ta’ l-annimali, mhux 

speċifikat jew inkluz f’postijiet oħra  

– Tneħħija ta’ grass: residwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi tax-xaħam jew 

xemgħat ta’ l-annimali jew veġetali  

– Skart ta’ l-għadam u l-intern ta' qrejjen, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, 

ippreparati b’mod sempliċi (iżda mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew 

bil-ġelatina mneħħija 

– Skart tal-ħut 

– Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw 

– Skart ieħor mill-industrija tal-produzzjoni ta' l-ikel agrikolu esklużi prodotti li jiġu 

minnu, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u standards għall-konsum mill-

bnedmin jew annimali  
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B3065 Skart ta’ xaħam li jista’ jittiekel u żjut ta’ oriġini tal-annimali jew veġetali (e. ż. Żjut tal-

qali), sakemm ma’ jurux xi karatteristika ta’ l-Anness III  

B3070 L-iskart li ġej: 

– Skart ta’ xagħar uman 

– Skart tat-tiben 

– Fungus mycelium deattivat mill-produzzjoni ta’ penicillin għall-użu bħala ikel għall-

annimali  

 

B3080 Skart ta’ bċejjeċ maqtugħin u ruttam tal-lastiku 

B3090 Skart ta’ bċejjeċ maqtugħin u skart ieħor ta’ ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda mhux 

adattata għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ġilda, eskluż tajn tal-ġilda, li ma fihx komposti ta’ 

kromju eżavalenti u bioċidi (ara l-entrata relatata fil-lista A, A3100) 

B3100 Trab tal-ġilda, irmied, tajn jew trab irqieq li ma fihx komposti ta’ kromju eżavalenti jew 

bioċidi (ara l-entrata relatata fil-lista A, A3090) 

B3110 Skart mill-kummerċ fil-ġlud ta’ l-annimali li ma fihx komposti ta’ kromju eżavalenti jew 

bioċidi jew sustanzi infettużi (ara l-entrata relatata fil-lista A, A3110) 
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B3120 Skart li jikkonsisti f’koloranti ta’ l-ikel 

B3130 Skart ta’ eteri polimeriċi u skart ta' eteri monomeriċi mhux perikolużi li mhumiex kapaċi li 

jifformaw perossidus 

B3140 Skart ta’ tyres pnewmatiċi, esklużi dawk intiżi għall-operazzjonijiet imsemmija fl-Anness 

IVA  

 

B4 Skart li jista’ jkun fih kostitwenti inorganiċi jew organiċi 

 

B4010 Skart li jikkonsisti prinċipalment f’żebgħat ibbażati fuq ilma jew lattiċe, linka u verniċ 

iebes li ma fihomx solventi organiċi, metalli tqal jew bioċidi sal-punt li jagħmluhom 

perikolużi (ara l-entrata relatata fil-lista A, A4070) 

B4020 Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta’ raża, lattiċe, plasticizers, kolla/sustanzi 

adeżivi, mhux elenkati fil-lista A, mingħajr solventi u kontaminanti sal-punt li ma jurux 

karatteristiċi ta’ l-Anness III, e.ż. b’bażi ta’ l-ilma, jew kolla bbażata fuq kaseina lamtu, 

destrina, eteri ta’ ċelluloża, alkoħol  ta’ polyvinil (ara l-entrata relatata fil-lista A, A3050) 

B4030 Kameras ta’ użu ta’ darba wżati, bil-batteriji mhux inklużi fil-lista A 
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PARTI 2  

Tipi ta' skart elenkati fl-Anness mad-Deċiżjoni 2000/532/KE 1 

 

01  SKART LI JIRRIŻULTA MILL-ESPLORAZZJONI, TĦAFFIR TA’ 
MINJIERI, TĦAFFIR TAL-BARRIERI, U TRATTAMENT FIŻIKU U 
KIMIKU TA’ MINERALI 

01 01  Skart minn skavi ta’ minerali 

01 01 01  Skart minn skavi ta’ minerali metalliferous 

01 01 02  Skart minn skavi ta’ minerali mhux metalliferous 

01 03  Skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali metalliferous  

01 03 04* fdalijiet aċidifikanti mill-ipproċessar ta' minerali solfuriku 

01 03 05* fdalijiet oħra li jkun fihom sustanzi perikoluzi 

01 03 06  fdalijiet minbarra dawk imsemmija f’ 01 03 04 u 01 03 05 

01 03 07* skart ieħor li jkun fih sustanzi perikolużi mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta’ 

minerali metalliferi 

01 03 08  skart f'forma ta’ trab u ta' trab irqiq minbarra dak imsemmi f’ 01 03 07 

01 03 09  tajn aħmar mill-produzzjoni ta’ allumina minbarra dak l-iskart imsemmi f’ 01 
03 07 

01 03 99  skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

01 04  skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali mhux metalliferi 

01 04 07* skart li jkun fih sustanzi perikolużi minn proċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali 

mhux metalliferi  

                                                 
= 1 L-iskart immarkat b’asterisk huwa meqjus perikoluż skond id-Direttiva 91/689/KEE 

dwar l-iskart perikoluż. Għall-finijiet ta' l-identifikazzjoni ta' skart fil-lista ta’ hawn taħt, 
hija rilevanti l-introduzzjoni ta’ l-Anness tad-Deċiżjoni 2000/532/KE . 
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01 04 08 skart ta’ żrar u blat imfarrak minbarra dak imsemmi f’ 01 04 07 

01 04 09 skart ta’ ramel u tafal 

01 04 10 skart f'forma ta’ trab u ta' trab fin minbarra dak imsemmi f’ 01 04 07 

01 04 11 skart mill-ipproċessar ta’ potassa u melħ tal-blat minbarra dak imsemmi f’ 01 
04 07 

01 04 12 fdalijiet u skart ieħor mill-ħasil u mit-tindif ta’ minerali minbarra dawk 

imsemmija f’ 01 04 07 u 01 04 11 

01 04 13 skart mit-tqattigħ u mis-serrar ta’ ġebel minbarra dak imsemmi f’ 01 04 07 

01 04 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

01 05 tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir 

01 05 04 tajn tat-tħaffir għall-ilma ħelu u skart 

01 05 05* tajn tat-tħaffir li jkun fih iż-żejt u skart 

01 05 06* tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-titqib li jkun fih sustanzi perikolużi  

01 05 07 tajn tat-tħaffir li jkun fih il-baritina u skart minbarra dak imsemmi f’ 01 05 05 

u 01 05 06 

01 05 08 tajn tat-tħaffir li jkun fih il-kloru u skart minbarra dak imsemmi f’ 01 05 05 u 

01 05 06 

01 05 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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02 SKART MILL-AGRIKOLTURA, ORTIKULTURA, AKKWAKULTURA, 

FORESTRIJA, KAĊĊA U SAJD, PREPARAZZJONI U PPROĊESSAR TA’ 

L-IKEL 

02 01 skart mill-agrikoltura, ortikultura, akkwakultura, forestrija, kaċċa u sajd 

02 01 01 tajn mill-ħasil u t-tindif 

02 01 02 skart ta’ tessuti ta’ l-annimali 

02 01 03 skart ta’ tessuti tal-pjanti 

02 01 04 skart ta’ plastika (minbarra ippakkjar) 

02 01 06 ħmieġ ta’ l-annimali, awrina u demel (inkluż tiben imħassar), effluss maħmuġ, 
miġbur separatament u trattat f’post barra mis-sît 

02 01 07 Skart mill-forestrija 

02 01 08* Skart agrikimiku li jkun fih sustanzi perikolużi  

02 01 09 skart agrikimiku minbarra dak imsemmija f’ 02 01 08 

02 01 10 skart ta’ metall 

02 01 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

02 02 skart mill-preparazzjoni u pproċessar ta’ laħam, ħut u ikel ieħor li jkun ġej 

mill-annimali  

02 02 01 tajn mill-ħasil u t-tindif 

02 02 02 skart ta’ tessuti ta’ l-annimali 

02 02 03 materjal mhux adattat għall-konsum jew l-ipproċessar 

02 02 04 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 02 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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02 03 skart mill-produzzjoni u pproċessar ta’ frott, ħaxix, ċereali, żjut edibbli, 

kakaw, kafe, te u tabakk; produzzjoni ta’ prodotti ppreżervati; produzzjoni ta’ 

ħmira u estratt ta’ ħmira, preparazzjoni u fermentazzjoni ta’ ġulepp magħqud  

02 03 01 tajn mill-ħasil, tindif, tqaxxir, proċess ta’ ċentrifugu u separazzjoni 

02 03 02 skart mill-aġenti tal-preżervazzjoni 

02 03 03 skart mill-estrazzjoni ta’ solventi  

02 03 04 materjal mhux adattat għall-konsum jew ipproċessar 

02 03 05 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 03 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

02 04 skart mill-ipproċessar taż-żokkor 

02 04 01 żjut mit-tindif u ħasil tax-xitel tal-pitravi  

02 04 02 karbonat ta’ kalċju barra mill-ispeċifikazzjoni 

02 04 03 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 04 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

02 05 skart  mill-industrija ta’ prodotti tal-ħalib  

02 05 01 materjal mhux adattat għall-konsum jew ipproċessar 

02 05 02 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 05 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

02 06 skart mill-industriji tal-ħami u d-dolċerija 

02 06 01 materjal mhux adattat għall-konsum jew ipproċessar 

02 06 02 skart mill-agenti ta’ preżervazzjoni 

02 06 03 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 06 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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02 07 skart mill-produzzjoni ta’ xorb alkoħoliku u mhux alkoħoliku (minbarra kafe, 

u kakaw) 

02 07 01 skart minn ħasil, tindif u riduzzjoni mekkanika ta’materja prima 

02 07 02 skart mid-distillazzjoni ta’ spirti 

02 07 03 skart mit-trattament kimiku  

02 07 04 materjal mhux adattat għall-konsum jew ipproċessar 

02 07 05 Tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

02 07 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

03 SKART MILL-IPPROĊESSAR TA’ L-INJAM U MILL-PRODUZZONI TA’ 

PANNELLI U GĦAMARA, POLPA, KARTI U KARTUNĊIN 

03 01 Skart mill-ipproċessar ta’ l-injam u l-produzzjoni ta’ pannelli u għamara 

03 01 01 skart ta’ qxur tas-siġar u sufra 

03 01 04* serratura ta’ l-injam, ċana, qtigħ, injam, particle board u fuljetta li jkun fihom 

sustanzi perikolużi 

03 01 05 serratura ta’ l-injam, ċana, qtigħ, injam, bord tal-partikula u fuljetta minbarra 

dawk imsemmija f’ 03 01 04 

03 01 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

03 02 skart mill-preżervazzjoni ta’ l-injam 

03 02 01* preżervattivi ta’ l-injam organiċi mhux aloġenati 

03 02 02* preżervattivi ta’ l-injam organoklorinati 

03 02 03* preżervattivi ta’ l-injam organometalliċi 

03 02 04* preżervattivi ta’ l-injam inorganiċi 
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03 02 05* preżervattivi ta’ l-injam li fihom sustanzi perikolużi 

03 02 99 preżervattivi ta’ l-injam mhux speċifikati b’mod ieħor 

03 03 Skart mill-produzzjoni u pproċessar ta’ polpa, karti u kartunċin  

03 03 01 skart ta’ qxur tas-siġar u injam 

03 03 02 tajn ta’ likur aħdar (mill-irkupru ta’ likur tat-tisjir) 

03 03 05 tajn mit-tneħħija tal-linka mir-riċiklaġġ ta’ karti  

03 03 07 skart separati b’mod mekkaniku mir-riċiklaġġ ta’ skart ta’ karti u kartunċin 

03 03 08 skart mis-selezzjoni ta’ karti u kartunċin intiżi għar-riċiklaġġ 

03 03 09 skart ta’ tajn tal-ġir 

03 03 10 fibri riġettati, tajn tal-fibri, tal-filler u tal-kisi minn separazzjoni mekkanika 

03 03 11 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ minbarra dak imsemmi f’ 03 
03 10 

03 03 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

04 SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-ĠILD, FÊR U TESSUTI  

04 01 skart industriji tal-ġilda u l-fêr  

04 01 01 skart  mit-tneħħija ta’ laħam u qsim bil-ġir  

04 01 02 skart tat-tqegħid fil-ġir 

04 01 03* skart minn degreasing li jkun fih solventi mingħajr fażi likwida  

04 01 04 likur tal-kunzatura li fih il-kromju 

04 01 05 likur tal-kunzatura li ma’ fihx kromju 

04 01 06 tajn, b’mod partikulari mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ li jkun fih 
il-kromju 

04 01 07 tajn, b’mod partikulari mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ li ma’ 
jkunx fih il-kromju 

04 01 08 skart ta’ ġilda ikkonzat (folji blu, ċana, qtigħ, trab tat-tindif) li jkun fihom il-

kromju 
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04 01 09 skart mill-ikkonzar u r-raffinazzjoni 

04 01 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

04 02 skart mill-industriji tat-tessuti 

04 02 09 skart minn materjali komposti (tessuti trattati, lastiku naturali, plastomeru) 

04 02 10 materjal organiku minn prodotti naturali (e.ż. grease, xemgħa) 

04 02 14* skart mir-raffinazzjoni li jkun fih solventi organiċi 

04 02 15 skart mir-raffinazzjoni minbarra dak imsemmi f’ 04 02 14 

04 02 16* sustanzi tal-kulur u pigmenti li jkun fihom sustanzi perikolużi 

04 02 17 sustanzi tal-kulur u pigmenti minbarra dawk imsemmija f’ 04 02 16 

04 02 19* tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ li jkun fih sustanzi perikolużi 

04 02 20 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ minbarra dak imsemmi f’ 04 
02 19  

04 02 21 skart minn fibri tat-tessuti mhux proċessati 

04 02 22 skart minn fibri tat-tessuti proċessati 

04 02 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

05 SKART MIR-RAFFINAZZJONI TAL-PETROLJUM, MILL-

PURIFIKAZZJONI TA’ GASS NATURALI U MIT-TRATTAMENT 

PIROLITIKU TAL-FAĦAM 

05 01 skart mir-raffinazzjoni tal-petroljum 

05 01 02* tajn mit-tneħħija tal-melħ 

05 01 03* tajn mill-qiegħ tat-tankijiet 

05 01 04* tajn ta’ l-alkil aċidiku 

05 01 05* tixrid taż-żejt  

05 01 06* tajn żejtni mill-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni ta’ l-impjant jew it-tagħmir 
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05 01 07* qatran aċiduż 

05 01 08* qatran ieħor 

05 01 09* tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ li jkun fih sustanzi perikolużi 

05 01 10 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ minbarra dak imsemmia f’ 05 
01 09 

05 01 11* skart mit-tindif ta’ karburanti b’bażijiet  

05 01 12* żejt li jkun fih aċidi 

05 01 13 tajn mill-feedwater ta’ kaldaruni  

05 01 14 skart minn tankijiet tat-tkessiħ 

05 01 15* tafal tal-filtri eżawrit 

05 01 16 skart li jkun fih il-kubrit mit-tneħħija tal-kubrit mill-petroljum  

05 01 17 qatran 

05 01 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

05 06 Skart mit-trattament pirolitiku tal-faħam  

05 06 01* qatran aċiduż 

05 06 03* qatran ieħor 

05 06 04 skart minn tankijiet tat-tkessiħ 

05 06 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

05 07 skart mill-purifikazzjoni u trasportazzjoni ta’ gass naturali  

05 07 01* skart li jkun fih merkurju 

05 07 02 skart li jkun fih kubrit 

05 07 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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06 SKART MINN PROĊESSI KIMIĊI INORGANIĊI 

06 01 skart mill-manifattura, formulazzjoni, fornitura u użu (MFFU) ta’ aċidi 

06 01 01* aċidu sulfuriku u aċidu dgħajjef użat fl-illamtar 

06 01 02* aċidu idrokloriku 

06 01 03* aċidu idrofloriku 

06 01 04* aċidu fosforiku u fosforiku  

06 01 05* aċidu nitriku u aċidu nitruż  

06 01 06* aċidi oħra 

06 01 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 02 Skart mill-MFFU tal-bażi 

06 02 01* hydroxide ta’ kalċju  

06 02 03* hydroxide ta’ l-ammonju  

06 02 04* hydroxide ta’ sodju u potassju  

06 02 05* bażijiet oħra 

06 02 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 03 skart mill-MFFU ta’ imluħa u s-soluzzjonijiet u  ossidi metalliċi tagħhom 

06 03 11* imluħa solidi u soluzzjonijiet li jkun fihom iċ-ċjanur 

06 03 13* imluħa solidi u soluzzjonijiet li jkun fihom metalli tqal 

06 03 14 imluħa solidi u soluzzjonijiet minbarra dawk imsemmija f’ 06 03 11 u 06 03 
13 

06 03 15* ossidi metalliċi li jkun fihom metalli tqal 

06 03 16 ossidi metalliċi minbarra dawk imsemmija f’ 06 03 15 

06 03 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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06 04 metal li jkun fih skart minbarra dak imsemmi f’ 06 03 

06 04 03* skart li jkun fih l-arseniku 

06 04 04* skart li jkun fih il-merkurju 

06 04 05* skart li jkun fih metalli tqal oħra 

06 04 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 05 Tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ 

06 05 02* tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ li jkun fih sustanzi perikolużi 

06 05 03 tajn mit-trattament fuq is-sît ta’ effluss maħmuġ minbarra dak imsemmi f’ 06 
05 02 

06 06 skart mill-MFFU ta’ kimiċi mill-kubrit, proċessi kimiċi tal-kubrit u l- proċessi 

ta’ tneħħija tal-kubrit  

06 06 02* skart li jkun fih sulfidi perikolużi  

06 06 03 skart li jkun fih sulfidi minbarra dak imsemmi f’ 06 06 02 

06 06 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 07 skart mill-MFFU ta’ alogenat u proċessi kimici ta’ l-alogenat  

06 07 01* skart li jkun fih asbestos mill-elettroliżi 

06 07 02* karbonju attivat li jkun ġej mill- produzzjoni tal-kloru  

06 07 03* tajn ta’ sulfat ta’ barju li jkun fih il-merkurju 

06 07 04* soluzzjonijiet u aċidi, e.ż. aċidu ta’ kuntatt 

06 07 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 08 skart minn MFFU ta' silikon u derivattivi tas-silikon  

06 08 02* skart li jkun fih chlorosilanes perikolużi  

06 08 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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06 09 skart mill-MFFU ta’ kimiċi mill-fosfru u proċessi kimiċi tal-fosfru  

06 09 02 fdal minn fosfru imdewweb 

06 09 03* skart minn proċessi ta' reazzjoni bil-kalċju li jkun fih jew ikun kontaminat b’ 

sustanzi perikolużi 

06 09 04 skart minn proċessi ta' reazzjoni bil-kalċju minbarra dak imsemmi f’ 06 09 03 

06 09 99 Skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 10 skart mill-MFFU ta’ kimiċi nitroġeniċi, ta' proċessi kimiċi tan-nitroġen u mill-

manifattura ta’ fertilizzanti 

06 10 02* skart li jkun fih sustanzi perikolużi 

06 10 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 11 skart mill-manifattura ta’ pigmenti inorganiċi u ta' sustanzi opaċifikanti 

06 11 01 skart minn reazzjoni fuq bażi tal-kalċju mill- produzzjoni ta’ diossidu ta’ 
titanju 

06 11 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 

06 13 skart minn proċessi kimiċi inorganiċi mhux speċifikati b’mod ieħor 

06 13 01* prodotti inorganiċi għall-protezzjoni tal-pjanti, sustanzi għall-preżervazzjoni ta 

l-injam u bioċidi oħra. 

06 13 02* karbonju attivat eżawrit (minbarra 06 07 02) 

06 13 03 karbonju iswed 

06 13 04* skart mill-ipproċessar ta’ l-asbestos  

06 13 05* nugrufun 

06 13 99 skart mhux speċifikat b’mod ieħor 
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