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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-għan ewlieni tad-direttiva ddikjarat fl-Artikolu 1 huwa li "tnaqqas l-impatt ta' ċerti prodotti 

tal-plastik fuq l-ambjent, b'mod partikolari l-ambjent akwatiku, u fuq is-saħħa tal-bniedem". 

 

Għalhekk fl-opinjoni tal-kumitat għall-agrikoltura sibna li huwa importanti li jiġu enfasizzati 

dawk it-tipi ta' tniġġis tal-plastik marbut mal-agrikoltura, anki jekk dan huwa aktar akut fil-

livell lokali jew reġjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas it-tniġġis tal-plastik li 

jintuża darba biss hija bbażata fuq valutazzjoni tal-impatt li tieħu l-aktar kategoriji għoljin ta' 

tniġġis kbir tal-iskart tal-plastik li jispiċċa bħala żibel fil-baħar fuq livell medju tal-UE, u dan 

jingħata enfasi partikolari fl-approċċ tal-abbozzar tagħhom. 

 

L-ewwel nett, għandu jkun speċifikat li l-plastik li jidħol fl-għelieqi jew fl-agro-ekosistema 

jista' jiġi inġestit mill-annimali, jew jidħol fl-ekosistemi akkwatiċi, u jispiċċa fil-baħar. Bl-

istess mod, dak li jidħol fil-ħamrija eventwalment se jitfarrak jew il-bijota tal-ħamrija therrih 

f'biċċiet iżgħar inkluż f'mikroplastiks, u jispiċċa fl-ilma tal-ħamrija u jista' jidħol fl-ekosistemi 

akkwatiċi tal-ilma ħelu u mbagħad fis-sistemi tal-baħar. Dan it-tieni proċess ma jitqiesx mill-

approċċ ibbażat fuq iż-żibel tal-baħar tal-valutazzjoni tal-impatt, li jiffoka fuq oġġetti akbar. 

 

It-tieni, hemm ċerti tipi ta' tniġġis tal-plastik li, fuq livell reġjonali jew lokali, huma 

prevalentament marbuta ma' użi speċifiċi tal-art li jinvolvu l-użu ta' plastik agrikolu. Dawn 

jistgħu jkunu aggravati mill-prattiki lokali jew l-infrastruttura, pereżempju d-diffikultà li 

jħabbtu wiċċhom magħha ħafna bdiewa jew produtturi biex jirriċiklaw il-mulch tal-plastik 

użat, jew li ma jaċċettawlhomx il-folji tal-plastik maħmuġin. 

 

Fl-aħħar nett, ta' min isemmi li l-approċċ tal-abbozz tal-Kummissjoni jippermetti miżuri ta' 

sensibilizzazzjoni għall-konsumaturi, f'dan il-każ l-utenti bħall-bdiewa, li jistgħu jieħdu l-

forma ta' informazzjoni dwar ir-rimi u r-riċiklaġġ tal-plastik agrikolu, ir-rekwiżiti tal-

immarkar, ir-responsabbiltà estiża tal-produttur tal-plastik, eċċ. Għalhekk dawn il-miżuri ma 

jimplikawx neċessarjament piżijiet addizzjonali mhux raġonevoli jew li jiswew ħafna flus 

għall-bdiewa. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-funzjonalità għolja u l-ispiża 

relattivament baxxa tal-plastik ifisser li dan 

il-materjal jinstab dejjem aktar u 

(1) L-ispiża relattivament baxxa tal-

plastik tfisser li dan il-materjal jinstab 

dejjem aktar u kullimkien fil-ħajja ta' 
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kullimkien fil-ħajja ta' kuljum. L-użu 

dejjem jikber tiegħu f'applikazzjonijiet 

b'ħajja qasira, li mhumiex maħsuba għall-

użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ 

kosteffettiv ifisser li x-xejriet tal-

produzzjoni u tal-konsum relatati saru 

dejjem aktar ineffiċjenti u lineari. 

Għalhekk, fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni 

għall-Ekonomija Ċirkolari32, il-

Kummissjoni kkonkludiet fl-Istrateġija 

Ewropea għall-Plastiks33 li ż-żieda kostanti 

fil-ġenerazzjoni tal-iskart u r-rilaxx tiegħu 

fl-ambjent tagħna, b'mod partikolari fl-

ambjent tal-baħar, iridu jiġu indirizzati 

sabiex jinkiseb approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 

verament ċirkolari għall-plastiks. 

kuljum. L-użu dejjem jikber tiegħu 

f'applikazzjonijiet b'ħajja qasira, li 

mhumiex maħsuba għall-użu mill-ġdid jew 

għar-riċiklaġġ kosteffettiv ifisser li x-

xejriet tal-produzzjoni u tal-konsum relatati 

saru dejjem aktar ineffiċjenti u lineari. 

Għalhekk, fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni 

għall-Ekonomija Ċirkolari32, il-

Kummissjoni kkonkludiet fl-Istrateġija 

Ewropea għall-Plastiks33 li ż-żieda kostanti 

fil-ġenerazzjoni tal-iskart u r-rilaxx tiegħu 

fl-ambjent tagħna, b'mod partikolari fl-

ambjent tal-baħar, iridu jiġu indirizzati 

sabiex jinkiseb approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 

verament ċirkolari għall-plastiks. 

__________________ __________________ 

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni L-għeluq taċ-ċirku 

- Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 

ċirkolari (COM(2015) 0614 final). 

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni L-għeluq taċ-ċirku 

- Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 

ċirkolari (COM(2015) 0614 final). 

33 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - "Strateġija 

Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija 

Ċirkolari" (COM(2018)28 final). 

33 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - "Strateġija 

Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija 

Ċirkolari" (COM(2018)28 final). 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Skont ftehimiet multilaterali 37u 

skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-

iskart38, l-Istati Membri huma meħtieġa li 

jiżguraw il-ġestjoni tajba tal-iskart sabiex 

jiġi evitat u jitnaqqas iż-żibel fil-baħar 

minn sorsi kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-

baħar. F'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-

(4) Skont ftehimiet multilaterali37 u 

skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-

iskart38, l-Istati Membri huma meħtieġa li 

jiżguraw il-ġestjoni tajba tal-iskart sabiex 

jiġi evitat u jitnaqqas iż-żibel fil-baħar 

minn sorsi kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-

baħar. F'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
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Unjoni dwar l-ilma39, l-Istati Membri huma 

meħtieġa wkoll li jindirizzaw iż-żibel fil-

baħar fejn dan jagħmel ħsara għall-ilħiq 

ta' status ambjentali tajjeb tal-ilmijiet tal-

baħar tagħhom, inkluż bħala 

kontribuzzjoni lill-Għan nru 14 ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. 

Unjoni dwar l-ilma39, l-Istati Membri huma 

meħtieġa wkoll li jindirizzaw iż-żibel fil-

baħar biex jiżguraw li l-proprjetajiet 

tiegħu, inklużi l-kompożizzjoni kimika u l-

kwantitajiet, ma jikkawżawx ħsara lill-

ilmijiet tal-baħar, inkluż bħala 

kontribuzzjoni lill-Għan ta' Żvilupp 

Sostenibbli nru 14 tan-Nazzjonijiet Uniti. 

__________________ __________________ 

37 Il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), il-

Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni tat-

Tniġġis tal-Baħar mir-Rimi ta' Skart u 

Materja Oħra tal-1972 (Konvenzjoni ta' 

Londra) u l-Protokoll tagħha tal-1996 (il-

Protokoll ta' Londra), l-Anness V tal-

Konvenzjoni Internazzjonali għall-

Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri 

(MARPOL), il-Konvenzjoni ta' Basel dwar 

il-Kontroll ta' Movimenti Transkonfinali ta' 

Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu. 

37 Il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), il-

Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni tat-

Tniġġis tal-Baħar mir-Rimi ta' Skart u 

Materja Oħra tal-1972 (Konvenzjoni ta' 

Londra) u l-Protokoll tagħha tal-1996 (il-

Protokoll ta' Londra), l-Anness V tal-

Konvenzjoni Internazzjonali għall-

Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri 

(MARPOL), il-Konvenzjoni ta' Basel dwar 

il-Kontroll ta' Movimenti Transkonfinali ta' 

Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu. 

38 Id-Direttiva 2008/98/KE u d-Direttiva 

2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-27 ta' Novembru 2000 dwar il-

faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-

fdalijiet mill-merkanzija (ĠU L 332, 

28.12.2000, p. 81). 

38 Id-Direttiva 2008/98/KE u d-

Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet 

tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart 

iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet 

mill-merkanzija (ĠU L 332, 28.12.2000, 

p. 81). 

39 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 

2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 

Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma 

(ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1) u d-Direttiva 

2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li 

tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni 

Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-

Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-

Istrateġija Marina) (ĠU L 164 25.6.2008, 

p. 19). 

39 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1) u d-

Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 

għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-

Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 

Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU 

L 164 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 
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Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fl-Unjoni, bejn 80 u 85 % taż-żibel 

fil-baħar, imkejjel bħala żibel fuq ix-

xtajtiet, huwa plastik; 50 % huwa 

kkostitwit minn oġġetti tal-plastik li 

jintużaw darba biss filwaqt li oġġetti 

relatati mas-sajd jirrappreżentaw 27 %. 

Prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

jinkludu firxa wiesgħa ta' prodotti tal-

konsumatur użati komunement u li jimxu 

ħafna u li jintremew wara li jintużaw darba 

għall-fini li għalih ġew ipprovduti, 

rarament jiġu riċiklati, u jagħtu lok għat-

tixrid taż-żibel. Proporzjon sinifikanti tal-

irkaptu tas-sajd li jitqiegħed fis-suq ma 

jinġabarx għat-trattament. Il-prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u l-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik għalhekk 

jikkostitwixxu problema partikolarment 

serja fil-kuntest taż-żibel fil-baħar u 

joħolqu riskju serju għall-ekosistemi tal-

baħar, għall-bijodiversità u, potenzjalment, 

għas-saħħa tal-bniedem u huma ta' ħsara 

għall-attivitajiet bħat-turiżmu, is-sajd u t-

tbaħħir. 

(5) Fl-Unjoni, bejn 80 u 85 % taż-żibel 

fil-baħar, imkejjel bħala żibel fuq ix-

xtajtiet, huwa plastik; 50 % huwa 

kkostitwit minn oġġetti tal-plastik li 

jintużaw darba biss filwaqt li oġġetti 

relatati mas-sajd jirrappreżentaw 27 %. 

Prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

jinkludu firxa wiesgħa ta' prodotti tal-

konsumatur użati komunement u li jimxu 

ħafna u li jintremew wara li jintużaw darba 

għall-fini li għalih ġew ipprovduti, 

rarament jiġu riċiklati, u jagħtu lok għat-

tixrid taż-żibel. Proporzjon sinifikanti tal-

irkaptu tas-sajd li jitqiegħed fis-suq ma 

jinġabarx għat-trattament. Il-prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u l-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik għalhekk 

jikkostitwixxu problema partikolarment 

serja fil-kuntest taż-żibel fil-baħar u 

joħolqu riskju serju għall-ekosistemi tal-

baħar, għall-bijodiversità u għas-saħħa tal-

bniedem u huma ta' ħsara għall-attivitajiet 

bħat-turiżmu, is-sajd u t-tbaħħir. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan iġib il-premessa konformi mal-Artikolu 1, li jirrikonoxxi l-impatti fuq is-saħħa 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) L-UE jenħtieġ li tadotta approċċ 

komprensiv għall-problema tal-

mikroplastiks u jenħtieġ li tinkoraġġixxi 
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lill-produtturi kollha biex jillimitaw 

strettament il-mikroplastiks mill-

formulazzjonijiet tagħhom, u jillimitaw 

strettament li prodotti li jiffurmaw il-

mikroplastik jidħlu fil-ħamrija u fl-ilma 

ħelu u, għaldaqstant, fl-ekosistemi 

akkwatiċi tal-baħar. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri biss il-prodotti tal-plastik l-

aktar misjuba li jintużaw darba biss, li 

huma stmati li jirrappreżentaw madwar 

86 % tal-SUPs misjuba, skont l-għadd, fuq 

ix-xtajtiet fl-Unjoni. 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri l-prodotti tal-plastik l-aktar 

misjuba li jintużaw darba biss, li huma 

stmati li jirrappreżentaw madwar 86 % tal-

SUPs misjuba, skont l-għadd, fuq ix-

xtajtiet fl-Unjoni, u l-irkaptu tas-sajd li 

jikkawża ħsara sinifikanti bħala tniġġis 

fil-baħar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-abbozz tad-direttiva tindirizza wkoll l-irkaptu tas-sajd mormi. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Hemm eteroġeneità konsiderevoli 

fis-sorsi ta' tniġġis bil-plastik bejn ir-

reġjuni. F'ċerti reġjuni, prodotti tal-

plastik oħrajn jikkontribwixxu bil-kbir 

għaż-żibel fil-baħar, kif muri permezz tal-

monitoraġġ imwettaq skont id-Direttiva 
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Kwadru dwar l-Istrateġija Marina u mis-

soċjetà ċivili. F'żoni bħal dawn, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu meħtieġa jadottaw 

miżuri speċifiċi biex jindirizzaw sorsi oħra 

ta' tniġġis tal-plastik prevalenti fuq livell 

nazzjonali jew lokali. Pereżempju, il-

plastik agrikolu huwa marbut ukoll mal-

kwistjonijiet tat-tniġġis terrestri, mar-rati 

baxxi ta' riċiklaġġ u ma' rimi mhux 

adegwat. B'mod partikolari, jista' jkun 

hemm nuqqas ta' rieda lokali li l-plastik 

agrikolu jiġi aċċettat għar-riċiklaġġ. Tali 

plastik agrikolu għandu jiġi aċċettat mill-

faċilitajiet tar-riċiklaġġ jew tar-rimi 

mingħajr ostakoli żejda. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li dan l-abbozz ta' Direttiva jkopri l-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li sikwit 

jinstabu fil-bajjiet madwar l-UE, it-tipi ta' plastik li jinstabu jvarjaw b'mod sinifikanti bejn ir-

reġjuni. Ċerti tipi ta' prodotti tal-plastik mhux koperti minn dan l-abbozz ta' Direttiva jinstabu 

fi kwantitajiet sinifikanti fuq livell lokali. Il-plastik agrikolu huwa problema ewlenija f'xi 

reġjuni: pereżempju, instab, permezz ta' awtopsji li dawn ġew inġestiti mill-gabdolli fin-

Nofsinhar ta' Spanja. Barra minn hekk, il-folji tal-mulch tal-plastik li jkunu maħmuġin bil-

ħamrija jistgħu jiġu rrifjutati mill-faċilitajiet lokali tar-riċiklaġġ. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Barra minn hekk, it-tniġġis 

terrestri u l-kontaminazzjoni tal-ħamrija 

b'oġġetti akbar tal-plastik u l-frammenti 

jew il-mikroplastiks li jirriżultaw 

minnhom jistgħu jkunu sinifikanti fuq 

skali lokali jew reġjonali. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 
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Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva għandha l-għan li tillimita l-impatti fuq l-ambjent b'mod ġenerali għad li hemm 

enfasi fuq iż-żibel fil-baħar permezz tal-valutazzjoni tal-impatt. Madankollu, il-problemi 

lokali fis-sistemi terrestri u tal-ilma ħelu (li jarmu fis-sistemi tal-baħar) jistgħu jkunu akuti. 

Eż. fi Flanders, > 5000 baqra fis-sena jimirdu minħabba li jibilgħu iż-żibel (minn 

popolazzjoni totali ta' 1,3 miljun baqra); fin-Netherlands, bejn 11 000 u 13 000 baqra kull 

sena jweġġgħu serjament minħabba ż-żibel, u aktar minn 4 000 minnhom imutu b'riżultat ta' 

dan (minn popolazzjoni totali ta' 4,29 miljun baqra). 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fliexken tax-xorb li huma prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss huma 

wieħed minn fost l-oġġetti taż-żibel fil-

baħar l-aktar misjuba fuq ix-xtajtiet fl-

Unjoni. Dan huwa minħabba sistemi mhux 

effettivi tal-ġbir separat u minħabba l-

parteċipazzjoni baxxa mill-konsumaturi 

f'dawk is-sistemi. Jeħtieġ li jiġu promossi 

sistemi aktar effiċjenti tal-ġbir separat u 

għalhekk, trid tiġi stabbilita mira minima 

tal-ġbir separat għall-fliexken tax-xorb li 

huma prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 

kapaċi jilħqu dik il-mira minima billi 

jistabbilixxu miri tal-ġbir separat għall-

fliexken tax-xorb li huma prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss fil-qafas tal-

iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur, jew billi jistabbilixxu skemi tar-

rimborż tad-depożitu jew kwalunkwe 

miżura oħra li huma jqisu xieraq. Dan se 

jkollu impatt pożittiv u dirett fuq ir-rata tal-

ġbir, fuq il-kwalità tal-materjal miġbur u 

fuq il-kwalità tar-riċiklati, li joffri 

opportunitajiet għan-negozju tar-riċiklaġġ 

u għas-suq tar-riċiklat. 

(20) Il-fliexken tax-xorb li huma 

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

huma wieħed minn fost l-oġġetti taż-żibel 

fil-baħar l-aktar misjuba fuq ix-xtajtiet fl-

Unjoni. Dan huwa minħabba sistemi mhux 

effettivi tal-ġbir separat, minħabba l-

parteċipazzjoni baxxa mill-konsumaturi 

f'dawk is-sistemi, iżda wkoll minħabba l-

kwalitajiet fiżiċi u kimiċi tal-plastik li 

jagħmluh reżistenti għad-degradazzjoni u 

għalhekk jibqa' fl-ambjent għal għexieren 

ta' snin jew sekli wara li l-prodotti tal-

plastik ikunu laħqu l-għan tagħhom. 

Jeħtieġ li jiġu promossi sistemi aktar 

effiċjenti tal-ġbir separat u għalhekk, trid 

tiġi stabbilita mira minima tal-ġbir separat 

għall-fliexken tax-xorb li huma prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss. Jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu kapaċi jilħqu dik il-

mira minima billi jistabbilixxu miri tal-ġbir 

separat għall-fliexken tax-xorb li huma 

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

fil-qafas tal-iskemi ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur, jew billi jistabbilixxu skemi 

tar-rimborż tad-depożitu jew kwalunkwe 

miżura oħra li huma jqisu xierqa. Dan se 

jkollu impatt pożittiv u dirett fuq ir-rata tal-

ġbir, fuq il-kwalità tal-materjal miġbur u 

fuq il-kwalità tar-riċiklati, li joffri 

opportunitajiet għan-negozju tar-riċiklaġġ 
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u għas-suq tar-riċiklat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-oġġetti mhux tal-plastik li jaħarbu s-sistemi tal-ġbir huma inqas persistenti u għandhom 

ċans akbar li jiddegradaw, u għalhekk inqas probabbli li jakkumulaw bħala żibel fuq ix-

xtajiet jew fil-baħar. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-paragrafu 22 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 

l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201648, 

jeħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ 

li dik l-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq l-

esperjenza miġbura u fuq id-data miġbura 

matul l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva u fuq id-dejta miġbura skont id-

Direttiva 2008/56/KE jew id-Direttiva 

2008/98/KE. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni 

tipprovdi l-bażi għal valutazzjoni ta' miżuri 

ulterjuri possibbli u għal valutazzjoni dwar 

jekk, fid-dawl tal-monitoraġġ taż-żibel fil-

baħar fl-Unjoni, jeħtieġx li jiġi rivedut l-

Anness li jelenka l-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss. L-evalwazzjoni 

għandha tqis ukoll jekk il-progress 

xjentifiku u tekniku li seħħ fil-frattemp, 

inkluż l-iżvilupp ta' materjali 

bijodegradabbli u l-iżvilupp ta' kriterji jew 

standard għall-bijodegradabbiltà tal-

plastiks fl-ambjent tal-baħar, kif previst fl-

Istrateġija Ewropea għall-Plastiks, u 

tippermetti t-twaqqif ta' standard għall-

bijodegradazzjoni fl-ambjent tal-baħar ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Dak l-istandard ikun jinkludi 

(22) Il-paragrafu 22 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 

l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201648, 

jeħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ 

li dik l-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq l-

esperjenza miġbura u fuq id-data miġbura 

matul l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva u fuq id-dejta miġbura skont id-

Direttiva 2008/56/KE jew id-

Direttiva 2008/98/KE. Jenħtieġ li l-

evalwazzjoni tipprovdi l-bażi għal 

valutazzjoni ta' miżuri ulterjuri possibbli u 

għal valutazzjoni dwar jekk, fid-dawl tal-

monitoraġġ taż-żibel fil-baħar fl-Unjoni, 

jeħtieġx li jiġi rivedut l-Anness li jelenka l-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss. 

L-evalwazzjoni għandha tqis ukoll jekk il-

progress xjentifiku u tekniku li seħħ fil-

frattemp, inkluż l-iżvilupp ta' materjali 

bijodegradabbli u l-iżvilupp ta' kriterji jew 

standard għall-bijodegradabbiltà tal-

plastiks fl-ambjent tal-baħar, kif previst fl-

Istrateġija Ewropea għall-Plastiks, u 

tippermetti t-twaqqif ta' standard għall-

bijodegradazzjoni fl-ambjent tal-baħar ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Iżda meta jitqies li l-biodegradazzjoni 
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standard li jittestja jekk, bħala riżultat ta' 

dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika fl-

ambjent tal-baħar, il-plastiks 

jiddekomponu kompletament f'diossidu 

tal-karbonju (CO2), f'bijomassa u fl-ilma 

f'perijodu ta' żmien qasir biżżejjed biex il-

plastiks ma jkunux ta' ħsara għall-ħajja 

marina u ma jwasslux għall-

akkumulazzjoni tal-plastiks fl-ambjent. 

Jekk dan ikun il-każ, il-prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss li jilħqu dan l-

istandard jistgħu jiġu eżentati mill-

projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq. Filwaqt 

li l-Istrateġija Ewropea għall-Plastiks diġà 

tipprevedi azzjoni f'dan il-qasam, hija 

tirrikonoxxi wkoll l-isfidi f'dak li 

jirrigwarda l-iffissar ta' qafas regolatorju 

għall-plastiks b'karatteristiċi 

bijodegradabbli minħabba l-kundizzjonijiet 

marini differenti fl-ibħra. 

hija għażla ta' tmiem il-ħajja u hija 

nnifisha tirriżulta fir-rimi ta' prodotti li 

jintużaw darba biss li mbagħad 

jiddekomponu b'rati li jvarjaw skont l-

ambjent li jkunu qed iniġġsu u li jistgħu 

jħallu impatt fuq l-annimali u l-ħajja tal-

baħar, allura l-iżvilupp ta' kriterji jew 
standard għall-bijodegradabilità fl-

ambjent tal-baħar ma jkunx jista' 

jikkwalifika għall-ebda eżenzjoni futura 

fil-qafas ta' din id-direttiva. L-għan ta' 

din id-direttiva huwa li tipprevjeni u 

tnaqqas l-impatt ta' ċerti prodotti tal-

plastik fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-

bniedem u li tippromwovi t-tranżizzjoni 

lejn ekonomija ċirkolari, li hija appoġġata 

minn sistemi ta' użu mill-ġdid jew ta' 

riċiklaġġ. Filwaqt li l-Istrateġija Ewropea 

għall-Plastiks diġà tipprevedi azzjoni f'dan 

il-qasam, hija tirrikonoxxi wkoll l-isfidi 

f'dak li jirrigwarda l-iffissar ta' qafas 

regolatorju għall-plastiks b'karatteristiċi 

bijodegradabbli minħabba l-kundizzjonijiet 

marini differenti fl-ibħra. 

__________________ __________________ 

48 ĠU L 123 12.5.2016 p. 1. 48 ĠU L 123 12.5.2016 p. 1. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-eżenzjoni tal-plastik bijodegradabbli f'din id-direttiva hija kuntrarja għall-għan u l-ispirtu 

tat-test li huwa li jipproteġi l-ambjent, inklużi l-ħajja u s-saħħa tal-baħar. L-appoġġ għall-

iżvilupp ta' oġġetti li jintużaw darba biss li jiddekomponu fl-ambjent u li jistgħu jiġu inġestiti 

minn kwalunkwe annimal, mingħajr iċ-ċertezza dwar is-sikurezza tagħhom, ixekkel il-kisba ta' 

dan l-objettiv tad-direttiva. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 

jiġifieri biex timpedixxi u tnaqqas l-impatt 

(25) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 

jiġifieri li timpedixxi u tnaqqas l-impatt fuq 
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fuq l-ambjent ta' ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

fih il-plastik, biex tippromwovi t-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, 

inkluż it-trawwim ta' mudelli tan-negozju, 

prodotti u materjali innovattivi, u b'hekk 

tikkontribwixxi għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern, ma jistgħux 

jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda pjuttost jistgħu, minħabba l-

iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar 

fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 

miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 

tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 

jintlaħqu dawk l-għanijiet. 

l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss u tal-irkaptu tas-sajd li fih il-plastik, li 

tippromwovi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari, inkluż it-trawwim ta' mudelli tan-

negozju, prodotti u materjali innovattivi, u 

b'hekk tikkontribwixxi għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern, ma jistgħux 

jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda pjuttost jistgħu, minħabba l-

iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar 

fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 

miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 

tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 

jintlaħqu dawk l-għanijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan huwa konformi mal-Artikolu 1 li diġà jirrikonoxxi li l-impatti fuq is-saħħa huma ta' 

tħassib. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

timpedixxi u tnaqqas l-impatt ta' ċerti 

prodotti tal-plastik fuq l-ambjent, b'mod 

partikolari l-ambjent akwatiku, u fuq is-

saħħa tal-bniedem kif ukoll biex tiġi 

promossa t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari b'mudelli tan-negozju, prodotti u 

materjali innovattivi, u b'hekk 

tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern. 

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

timpedixxi u tnaqqas l-impatt tal-plastik 

fuq l-ambjent, b'mod partikolari l-ambjent 

akwatiku, u fuq is-saħħa tal-bniedem kif 

ukoll biex tiġi promossa t-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari mhux tossika 

b'mudelli tan-negozju, prodotti u materjali 

innovattivi mhux tossiċi, u b'hekk 

tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex jitnaqqsu l-impatti fuq is-saħħa, il-mira għandha tkun l-assenza tat-tossiċità. Dan 

huwa konformi ma' xewqa għal futur mhux tossiku, kif diġà ġie lleġiżlat u ppjanat f'xi Stati 

Membri. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex jiksbu tnaqqis sinifikanti fil-

konsum tal-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss li huma elenkati fil-Parti A tal-

Anness fit-territorju tagħhom sa … [sitt 

snin wara d-data finali għat-traspożizzjoni 

ta' din id-Direttiva]. 

l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex jiksbu: tnaqqis ta' 50 % fil-

konsum tal-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss li huma elenkati fil-Parti A tal-

Anness fit-territorju tagħhom sal-2025 u 

tnaqqis ta' 80 % sal-2030. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva 2015/720 dwar il-basktijiet tal-plastik tistabbilixxi wkoll miri komuni ċari iżda 

tagħti lill-Istati Membri l-libertà li jagħżlu kif jistgħu jilħquhom. Dan wassal għal tnaqqis 

kbir fil-basktijiet tal-plastik ħfief, pereżempju tnaqqis ta' 90 % f'sena fl-Irlanda. Dawn l-

oġġetti qegħdin, fil-biċċa l-kbira tagħhom u dejjem aktar,jiġu importati mir-reġjun tal-Asja u 

l-Paċifiku lejn l-Ewropa. L-Istati Membri diġà ħadu azzjoni kontra dawn l-oġġetti: Franza 

pprojbixxiet it-tazzi tal-plastik u miżuri simili qed jiġu kkunsidrati fil-Gżejjer Baleariċi u fir-

reġjun ta' Navarra fi Spanja. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu miri 

nazzjonali għat-tnaqqis tal-konsum, miżuri 

li jiżguraw li fil-punt tal-bejgħ lill-

konsumatur finali, kien hemm id-

disponibbiltà ta' alternattivi riutilizzabbli 

għal dawk il-prodotti, strumenti ekonomiċi 

Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu miri 

nazzjonali għat-tnaqqis tal-konsum, miżuri 

li jiżguraw li fil-punt tal-bejgħ lill-

konsumatur finali, ikun hemm id-

disponibbiltà ta' alternattivi riutilizzabbli 

għal dawk il-prodotti, strumenti ekonomiċi 
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pereżempju li jiġi żgurat li l-prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss ma 

jingħatawx mingħajr ħlas fil-punt tal-bejgħ 

lill-konsumatur finali. Dawk il-miżuri 

jistgħu jvarjaw, skont l-impatt ambjentali 

tal-prodotti msemmija fl-ewwel 

subparagrafu. 

pereżempju li jiġi żgurat li l-prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss ma 

jingħatawx mingħajr ħlas fil-punt tal-bejgħ 

lill-konsumatur finali jew restrizzjonijiet 

fuq it-tqegħid fis-suq. Dawk il-miżuri 

jistgħu jvarjaw, skont l-impatt ambjentali u 

fuq is-saħħa tal-prodotti msemmija fl-

ewwel subparagrafu. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

metodoloġija għall-kalkolu u l-verifika tat-

tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss 

imsemmijin fil-paragrafu 1. Dak l-att ta' 

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 

ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

metodoloġija għall-kalkolu u l-verifika tat-

tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss 

imsemmijin fil-paragrafu 1. Dak l-att ta' 

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2) sa sentejn wara d-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li kull prodott tal-plastik li jintuża 

darba biss li huwa elenkat fil-Parti D tal-

Anness, meta jitqiegħed fis-suq ikun 

immarkat b'mod li jidher u jinqara b'mod 

ċar u li ma jitħassarx sabiex il-konsumaturi 

jkunu mgħarrfa b'wieħed jew aktar minn 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li kull prodott tal-plastik li jintuża 

darba biss li huwa elenkat fil-Parti D tal-

Anness, meta jitqiegħed fis-suq ikun 

immarkat b'mod li jidher u jinqara b'mod 

ċar u li ma jitħassarx sabiex il-konsumaturi 

jkunu mgħarrfa b'dan li ġej: 
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dawn li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tingħata informazzjoni mhux biss fuq wieħed mill-elementi elenkati iżda 

fuq kollha, jiġifieri: il-preżenza tal-plastik, l-impatti tal-plastik fuq l-ambjent u rimi xieraq 

tal-iskart. Dan huwa importanti wkoll għall-plastik użat fl-agrikoltura u fl-ikel, fejn il-bdiewa 

u dawk li jippakkjaw huma konsumaturi. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-impatt tat-tixrid taż-żibel u ta' 

rimi ieħor inadegwat tal-iskart ta' dawk il-

prodotti u ta' dak l-irkaptu tas-sajd li fih 

il-plastik, u b'mod partikolari fuq l-ambjent 

marin. 

(b) L-impatt tal-plastik fuq l-ambjent, 

inkluża l-ħamrija, u b'mod partikolari fuq 

l-ambjent tal-baħar u s-saħħa tal-

bniedem. 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew 

l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet 

jew il-gruppi tagħhom, skont il-

leġiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, 

ikollhom aċċess għal proċedura ta' 

reviżjoni f'qorti tal-ġustizzja jew f'korp 

ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-

liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva 

jew proċedurali ta' deċiżjonijiet, azzjonijiet 

jew ommissjonijiet relatati mal-

implimentazzjoni tal-Artikoli 5, 6, 7 u 8 

meta tkun issodisfata waħda mill-

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew 

l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet 

jew il-gruppi tagħhom, skont il-

leġiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, 

ikollhom aċċess għal proċedura ta' 

reviżjoni f'qorti tal-ġustizzja jew f'korp 

ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-

liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva 

jew proċedurali ta' deċiżjonijiet, azzjonijiet 

jew ommissjonijiet relatati mal-

implimentazzjoni tal-Artikoli 4, 5, 6, 7, 8 u 

9 meta tkun issodisfata waħda mill-
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kundizzjonijiet li ġejjin: kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan l-artikolu jmissu jkopri wkoll l-obbligi stipulati fl-Artikolu 4 (miri ta' tnaqqis) u fl-

Artikolu 9 (mira ta' ġbir separat). 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva sa … [sitt 

snin wara d-data finali għat-trasposizzjoni 

ta' din id-Direttiva]. Din l-evalwazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni 

disponibbli skont l-Artikolu 13. Għall-

finijiet tal-evalwazzjoni u tat-tħejjija tar-

rapport imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istati 

Membri għandhom jipprovdu kull 

informazzjoni addizzjonali meħtieġa lill-

Kummissjoni. 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva sa … [tliet 

snin wara d-data finali għat-trasposizzjoni 

ta' din id-Direttiva]. Din l-evalwazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni 

disponibbli skont l-Artikolu 13. Għall-

finijiet tal-evalwazzjoni u tat-tħejjija tar-

rapport imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istati 

Membri għandhom jipprovdu kull 

informazzjoni addizzjonali meħtieġa lill-

Kummissjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

6 snin wara l-perjodu ta' tranżizzjoni x'aktarx li jkun ifisser l-aktar kmieni matul l-2027. Fid-

dawl tal-importanza u l-urġenza tal-isfida tat-tniġġis ambjentali, speċjalment dak tal-baħar, 

jeħtieġ li valutazzjoni tad-Direttiva titwettaq aktar kmieni. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sarx biżżejjed progress xjentifiku u 

tekniku, u kriterji jew standard għall-

bijodegradabbiltà fl-ambjent marin 

imħassar 
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applikabbli għal prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva u jekk 

ġewx żviluppati s-sostituti tagħhom li 

jintużaw darba biss, sabiex jiġi 

ddeterminat liema prodotti m'għadx 

għandhom bżonn ikunu soġġetti għar-

restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq, fejn 

xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti B – inċiż 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-polistiren fl-applikazzjonijiet 

kollha, ħlief fejn ikun jista' jintwera li, 

għal applikazzjoni speċifika, il-materjal 

jagħti l-akbar benefiċċju ambjentali u 

soċjetali f'dik l-applikazzjoni, u jinqabad 

għat-trattament tal-iskart. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-polisterin espandut (EPS) jinstab komunement fl-ambjent u jispiċċa bħala żibel fil-baħar u 

jħalli impatti ambjentali, soċjali u ekonomiċi, minħabba l-karatteristiċi tiegħu li malajr 

jifframmenta f'mikroplastiks. Għalkemm huwa possibbli li dan il-materjal jiġi riċiklat, 

minħabba l-kontaminazzjoni mill-ikel dovuta għall-użu tiegħu u d-densità baxxa tiegħu, dan 

ma jagħmilx sens ekonomiku. L-EPS jintuża għall-imballaġġ, inkluż għall-ikel, iżda jeżitu 

alternattivi għal dawn l-applikazzjonijiet. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti B – inċiż 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-imballaġġ tal-ikel jew il-materjal 

ta' kuntatt li jkun fihom il-plastik li 
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jikkontribwixxu għall-impronta 

mikroplastika fuq il-ħamrija mal-

ikkompostjar jew il-fermentazzjoni tal-

bijogass, bħall-boroż tat-te tal-plastik jew 

impregnati bil-plastik 

Or. en 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti D – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-plastiks agrikoli, meta jkunu 

identifikati bħala kontributur sinifikanti 

lokali jew nazzjonali għat-tniġġis tal-

plastik fl-ambjent, u fejn ir-rati tal-ġbir 

ikunu inqas minn 90 % 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan iżid il-plastik agrikoli mal-lista ta' prodotti li għalihom ir-rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq 

se jinkludu l-ittikkettjar jew l-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi, f'dan il-każ lill-bdiewa. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti E – inċiż 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-plastiks agrikoli, meta jkunu 

identifikati bħala kontributur sinifikanti 

lokali jew nazzjonali għat-tniġġis tal-

plastik fl-ambjent, u fejn ir-rati tal-ġbir 

ikunu inqas minn 90 % 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Dan iżid il-plastiks agrikoli mal-lista ta' prodotti fejn il-manifatturi tal-prodotti jieħdu 

responsabbiltà akbar tal-prodotti li jbiegħu, f'dan il-każ lill-bdiewa. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti b – inċiż 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-plastiks agrikoli, meta jkunu 

identifikati bħala kontributur sinifikanti 

lokali jew nazzjonali għat-tniġġis tal-

plastik fl-ambjent 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan iżid il-plastik agrikolu mal-lista ta' prodotti li għalihom l-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu miri ta' ġbir separat, pereżempju li jaffettwaw l-aċċess għall-faċilitajiet tar-

rimi/riċiklaġġ. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti G – inċiż 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-plastiks agrikoli, meta jkunu 

identifikati bħala kontributur sinifikanti 

lokali jew nazzjonali għat-tniġġis tal-

plastik fl-ambjent 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan iżid il-plastik agrikolu mal-lista ta' prodotti li dwarhom l-Istati Membri għandhom 

iqajmu kuxjenza, jiġifieri fost l-utenti/il-konsumaturi fil-komunità agrikola. Dan jista' 

pereżempju jinkludi informazzjoni dwar l-aċċess għall-faċilitajiet tar-rimi/riċiklaġġ. 
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