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18.10.2018 A8-0317/103 

Emenda  103 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 Restrizzjonijiet għall-użu 

 L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 

r-rilaxx intenzjonali fl-atmosfera 

f'avvenimenti pubbliċi jew privati tal-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

huma elenkati fil-Parti Ba tal-Anness. 

Or. en 

(Marbuta ma' Emenda mill-istess awtur għal Parti Ba ġdida fl-Anness.) 

Ġustifikazzjoni 

Il-bżieżaq huma fost l-aktar għaxar oġġetti li jammontaw għal żibel fil-bajjiet. Dawn qed iniġġsu u 

jipperikolaw il-ħajja selvaġġa. Ma għandhomx jibqgħu jiġu rilaxxati fl-ajru għal divertiment. Diversi 

muniċipalitajiet daħħlu fis-seħħ projbizzjonijiet biex jipprevjenu r-rilaxx tal-massa ta' bżieżaq fl-ajru 

(aktar minn 50 muniċipalità fir-Renju Unit). Diversi stati tal-Istati Uniti adottaw projbizzjoni bħal dawn 

(California, Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Emenda  104 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għal 

irkaptu tas-sajd li fih il-plastik imqiegħed 

fis-suq tal-Unjoni, skont id-

dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

estiża tal-produttur tad-

Direttiva 2008/98/KE. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għal 

irkaptu tas-sajd li fih il-plastik imqiegħed 

fis-suq tal-Unjoni, skont id-

dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

estiża tal-produttur tad-

Direttiva 2008/98/KE. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw fuq 

dik il-bażi li rata minima ta' ġbir ta' 

rkaptu tas-sajd li fih il-plastik tinkiseb 

kull sena. Mill-2025 ir-rata minima ta' 

ġbir għandha tkun ta' 80 % ikkalkulata 

abbażi tal-piż totali tal-irkaptu tas-sajd li 

fih il-plastik li jitqiegħed fis-suq f'sena 

partikolari f'dak l-Istat Membru 

kkonċernat, espressa bħala perċentwali 

tal-piż medju tal-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik imqiegħed fis-suq f'dak l-Istat 

Membru fit-tliet snin ta' qabel. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 

li dawk l-iskemi ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur jiksbu mira ta' riċiklaġġ ta' 

mill-inqas 15 % għal irkaptu tas-sajd li fih 

il-plastik sal-2025. Sabiex tintlaħaq dik il-

mira, l-Istati Membri jistgħu, barra minn 

hekk, jirrikjedu li l-iskemi fost l-oħrajn: 

(a) jimmodulaw kontribuzzjonijiet 

finanzjarji skont l-Artikolu 8a(4) tad-

Direttiva 2008/98/KE, sabiex 

jippromwovu t-tqegħid fis-suq ta' rkaptu 

tas-sajd maħsub għall-użu mill-ġdid u r-
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riċiklaġġ; 

(b) jistabbilixxu skemi ta' rimborż tad-

depożitu biex jinkoraġġixxu r-ritorn ta' 

rkaptu tas-sajd qadim, mitluq jew li ma 

jistax jintuża; 

(c) jinkludu programmi ta' monitoraġġ, 

traċċar u rappurtar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (ara paġna 62), medja ta' 80 % tax-xiri annwali ta' 

rkaptu tas-sajd eventwalment jittella' l-art fl-UE kollha. Għalhekk, għandha tiġi stabbilita mira ta' ġbir 

separata ta' 80 % - u mhux biss dik ta' 50 % kif adottata mill-kumitat ENVI (Emenda 64). Bl-

applikazzjoni tal-kwantità medja mqiegħda fis-suq fuq tliet snin bħala referenza, wieħed jippermetti li 

jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-konsum. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Emenda  105 

Margrete Auken 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti Ba (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ba Prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss li huma koperti mill-

Artikolu 5a dwar ir-restrizzjonijiet għall-

użu 

 – Bżieżaq, ħlief il-bżieżaq għall-użi u 

għall-applikazzjonijiet industrijali jew 

professjonali oħrajn, li mhumiex 

distribwiti lill-konsumaturi 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-bżieżaq huma fost l-aktar għaxar oġġetti li jammontaw għal żibel fil-bajjiet. Dawn qed iniġġsu u 

jipperikolaw il-ħajja selvaġġa. Ma għandhomx jibqgħu jiġu rilaxxati fl-ajru għal divertiment. Diversi 

muniċipalitajiet daħħlu fis-seħħ projbizzjonijiet biex jipprevjenu r-rilaxx tal-massa ta' bżieżaq fl-ajru 

(aktar minn 50 muniċipalità fir-Renju Unit). Diversi stati tal-Istati Uniti adottaw projbizzjoni bħal dawn 

(California, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


