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Test fis-seħħ Emenda 

(8) Jiżdied l-Artikolu 8a li ġej: imħassar 

"Artikolu 8a  

Rekwiżiti ġenerali għall-iskemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur 

 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur, stabbiliti skont l-

Artikolu 8, paragrafu 1:- jiddefinixxu biċ-

ċar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-

produtturi ta' prodotti li jqiegħdu 

merkanzija fis-suq tal-Unjoni, l-

organizzazzjonijiet li jimplimentaw 

f'isimhom ir-responsabbiltà estiża tal-

prodottur, l-operaturi privati jew pubbliċi 

tal-iskart, l-awtoritajiet lokali, u fejn 

xieraq, l-operaturi rikonoxxuti ta' tħejjija 

għall-użu mill-ġdid; 

 

- jiddefinixxu miri ta' mmanniġjar tal-

iskart li jistgħu jitkejlu, bi qbil mal-

ġerarkija tal-iskart, bil-għan li jintlaħqu 

tal-inqas il-miri kwantitattivi rilevanti 

għall-iskema kif stipulati f'din id-

Direttiva, fid-Direttiva 94/6/KE, fid-

Direttiva 000/53/KE, fid-Direttiva 

006/66/KE u fid-Direttiva 01/19/UE; 

 

- jistabbilixxu sistema ta' rappurtar biex 

tiġbor dejta dwar il-prodotti mqiegħda fis-

suq tal-Unjoni mill-produtturi li huma 

soġġetti għar-responsabbiltà estiża tal-
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produttur. Ladarba dawn il-prodotti jsiru 

skart, is-sistema ta' rappurtar għandha 

tiżgura li tinġabar dejta dwar il-ġbir u t-

trattament ta' dak l-iskart, filwaqt li 

jispeċifikaw, fejn xieraq, il-flussi tal-

materjal ta' skart; 

- jiżguraw it-trattament ekwu u n-

nondiskriminazzjoni fost il-produtturi tal-

prodotti, u fir-rigward ta' intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li d-

detenturi tal-iskart immirati mill-iskemi 

ta' responsabbiltà estiża tal-produttur, 

stabbiliti skont l-Artikolu 8(1), ikunu 

infurmati dwar is-sistemi disponibbli ta' 

ġbir tal-iskart, kif ukoll dwar il-

prevenzjoni tar-rimi taż-żibel. L-Istati 

Membri għandhom jieħdu miżuri wkoll 

biex joħolqu inċentivi sabiex id-detenturi 

tal-iskart jieħdu sehem fis-sistemi ta' ġbir 

b'mod separat li jkunu fis-seħħ, 

speċifikament permezz ta' inċentivi jew 

regolamenti ekonomiċi, fejn xieraq. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kull 

organizzazzjoni li titwaqqaf biex 

timplimenta l-obbligi tar-responsabbiltà 

estiża tal-produttur f'isem produttur ta' 

prodotti: 

 

(a) ikollha kopertura ddefinita biċ-ċar 

mil-lat ġeografiku, tal-prodott u tal-

materjal; 

 

(b) ikollha l-mezzi operattivi u finanzjarji 

meħtieġa biex taqdi l-obbligi tagħha ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur; 

 

(c) timplimenta mekkaniżmu xieraq ta' 

awtokontroll, appoġġjat minn awditjar 

indipendenti regolari li jivvaluta:- il-

ġestjoni finanzjarja tal-organizzazzjoni, 

inkluża l-konformità mar-rekwiżiti 

stipulati fil-paragrafu 4(a) u (b); 

 

- il-kwalità tad-dejta miġbura u 

rrappurtata skont il-paragrafu 1, it-tielet 

 



 

AM\1119856MT.docx  PE598.523v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

inċiż, u skont ir-rekwiżiti 

tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006. (d) 

tippubblika informazzjoni dwar:- is-sjieda 

u l-membri tagħha; 

- il-kontributi finanzjarji mħallsa mill-

produtturi; 

 

- il-proċedura ta' selezzjoni għall-

operaturi ta' mmaniġġjar tal-iskart. 

 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

kontributi finanzjarji mħallsa mill-

produttur sabiex jikkonforma mal-obbligi 

tiegħu ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur: 

 

(a) ikopru l-kost sħiħ tal-immaniġġjar tal-

iskart għall-prodotti li jqiegħed fis-suq tal-

Unjoni, inklużi dawn kollha li ġejjin:- 

ikopru l-kost tal-immaniġġjar tal-iskart 

għall-prodotti li jqiegħed fis-suq tal-

Unjoni, kif ġej:- il-kosti tal-ġbir b'mod 

separat, u tal-operati ta' separazzjoni u ta' 

trattament, meħtieġa biex jintlaħqu l-miri 

tal-immaniġġjar tal-iskart imsemmija fil-

paragrafu 1, it-tieni inċiż, filwaqt li jitqies 

id-dħul mill-użu mill-ġdid jew mill-bejgħ 

ta' materja prima sekondarja mill-prodotti 

tagħhom; 

 

- il-kosti tal-provvista ta' informazzjoni 

xierqa lid-detenturi tal-iskart, skont il-

paragrafu 2; 

 

(b) jiġu mmodulati abbażi tal-kost reali 

tal-prodotti jew tal-gruppi ta' prodotti 

simili fi tmiem il-ħajja tagħhom, 

speċifikament billi jitqiesu l-kapaċità 

tagħhom ta' użu mill-ġdid u r-riċiklabbiltà 

tagħhom; 

 

(c) jissejsu fuq il-kost ottimizzat tas-

servizzi pprovduti f'każijiet fejn l-

operaturi pubbliċi tal-immaniġġjar tal-

iskart ikunu responsabbli għall-

implimentazzjoni ta' kompiti operattivi 

f'isem l-iskema ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur. 
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5. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu qafas xieraq ta' monitoraġġ 

u infurzar bil-għan li jiżgura li l-

produtturi tal-prodotti qegħdin 

jimplimentaw l-obbligi tagħhom ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur, kif 

ukoll bil-għan li jiżgura li l-mezzi 

finanzjarji qegħdin jintużaw sew, u li l-

atturi kollha involuti fl-implimentazzjoni 

tal-iskema jirrappurtaw dejta affidabbli. 

 

Fejn, fit-territorju ta' Stat Membru, 

organizzazzjonijiet multipli jimplimentaw 

l-obbligi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur f'isem il-produtturi, l-Istat 

Membru għandu jwaqqaf awtorità 

indipendenti li jissorvelja l-

implimentazzjoni tal-obbligi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur. 

 

6. L-Istati Membri għandhom 

joħolqu pjattaforma li tiżgura djalogu 

regolari fost il-partijiet ikkonċernati 

involuti fl-implimentazzjoni tar-

responsabbiltà estiża tal-produttur, inklużi 

l-operaturi privati jew pubbliċi tal-iskart, 

l-awtoritajiet lokali, u fejn xieraq, l-

operaturi rikonoxxuti ta' tħejjija għall-

użu mill-ġdid. 

 

7. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

miżuri biex jiżguraw li l-iskemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur li 

jkunu ġew stabbiliti qabel [daħħal id-data 

ta' tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 

ta' din id-Direttiva] jikkonformaw mad-

dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu sa 

erbgħa u għoxrin xahar minn dik id-

data."; 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li huwa rikonoxxut li l-EPR għandha rwol importanti x'taqdi permezz ta' rendiment 

ambjentali mtejjeb, l-inklużjoni ta' kundizzjonijiet operattivi minimi hija preskrittiva wisq. Il-

leġiżlazzjoni dwar l-iskart għandha tiffoka fuq l-inċentivar ta' numru ogħla ta' skemi tal-

kwalità aħjar, iżda tippermetti aktar flessibbiltà fid-disinn tagħhom. Bit-twaqqif ta' miri u bil-

prinċipju kkonfermat ta' min jipproduċi jħallas, mhuwiex meħtieġ li, fl-istabbiliment ta' 



 

AM\1119856MT.docx  PE598.523v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

rekwiżiti għall-iskemi EPR tal-Istati Membri, jiġi applikat approċċ riġidu bħal dan. 

 

 


