
 

PA\1093747MT.doc  PE582.213v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
 

2015/0274(COD) 

13.5.2016 

ABBOZZ TA' OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda 

d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma 

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Pavel Telička 

 



 

PE582.213v01-00 2/13 PA\1093747MT.doc 

MT 

PA_Legam 



 

PA\1093747MT.doc 3/13 PE582.213v01-00 

 MT 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fit-2 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ġdid dwar l-ekonomija 

ċirkolari 

 

li jinkludi Pjan ta' Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari u erba' proposti leġiżlattivi dwar l-

iskart. Din il-proposta leġiżlattiva għandha l-għan li tistabbilixxi miri għat-tnaqqis tal-iskart 

fosthom miri għar-rimi fil-miżbliet, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, li għandhom jintlaħqu sal-

2030. Il-proposta tistabbilixxi wkoll triq fuq terminu twil ambizzjuża u kredibbli għall-

attivitajiet dwar l-immaniġġjar tal-iskart u r-riċiklaġġ.  

 

Għalkemm il-Kumitat ITRE ddeċieda li jaqsam il-pakkett f'erba' fajls separati, dawn il-fajls 

huma marbuta mill-qrib. Ħafna mill-bidliet rigward l-istatistika u d-definizzjonijiet ta' skart 

huma ppreżentati fi ħdan id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (WFD), filwaqt li l-miri u l-obbligi 

bbażati fuq dawn id-definizzjonijiet jew l-istatistika huma ppreżentati fi tliet direttivi oħra. 

Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-koerenza fost il-fajls kollha.  

 

Ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta riveduta tal-KE, peress li 

tippreżenta approċċ usa', iktar olistiku u kif ukoll iktar realistiku. Ir-rapportar affidabbli tad-

dejta statistika dwar l-immaniġġjar tal-iskart huwa tassew kruċjali biex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi fost l-Istati Membri u għal immaniġġjar tal-iskart effiċjenti fl-UE. Bla 

dubju, huwa meħtieġ aktar titjib f'dan il-qasam. Il-miri proposti mill-Kummissjoni Ewropea 

għandhom ikunu ambizzjużi, iżda realistiċi u li jistgħu jintlaħqu mill-Istati Membri kollha, 

inkella l-UE tiffaċċja r-riskju ta' frammentazzjoni tas-Suq Intern u ta' żvilupp li ma jkunx 

inklużiv u b'hekk mhux uniformi f'dan il-qasam.  Viżjoni fuq terminu twil b'għanijiet 

ambizzjużi biżżejjed hija l-mod adatt kif għandna nimxu 'l quddiem. Madankollu, ir-

Rapporteur għad għandu dubji dwar il-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti l-miri 

irrispettivament mill-adegwatezza tagħhom. Barra minn hekk, wara l-ġbir ta' dejta affidabbli u 

komparabbli, ikun meħtieġ li jiġu riveduti l-miri u l-ambizzjonijiet għal livell xieraq. Ir-

Rapporteur jiddispjaċih ukoll li l-proposta kollha hi nieqsa minn enfasi fuq l-edukazzjoni u l-

informazzjoni li għandhom ikunu fil-qalba tat-trasformazzjoni.  

 

Id-Direttivi Emendatorja dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [miżbla] għandhom l-għan li jtejbu 

l-immaniġġjar tal-iskart fl-UE billi jistabbilixxu restrizzjonijiet għar-rimi fil-miżbliet li 

għandhom jintlaħqu sal-2030 u restrizzjonijiet ulterjuri fuq skart miġbur separatament inkluż 

il-bijoskart. Din il-proposta għandha tħeġġeġ iktar għażla u riċiklaġġ tal-iskart f'konformità 

mal-ġerarkija tal-iskart (ara d-WFD). Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta, u jsostni li 

definizzjonijiet u statistiki preċiżi huma l-pedament tal-leġiżlazzjoni kollha dwar l-iskart u 

huma inevitabbli biex jitkejjel il-progress fil-kisba tal-objettivi tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart 

u l-ekonomija ċirkolari.  

 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza tal-iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki 

mhux biss fil-livell tal-UE iżda wkoll bejn is-setturi differenti tal-ekonomija, fosthom l-

industrija tal-iskart, u s-settur finanzjarju. Dan jista' jinkiseb permezz tal-istabbiliment ta' 

pjattaformi ta' komunikazzjoni li jgħinu jżidu s-sensibilizzazzjoni ta' soluzzjonijiet industrijali 

ġodda u jippermettu analiżi aħjar tal-kapaċitajiet disponnibbli u jappoġġjaw simbjożi 

industrijali, u dan kollu jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija iktar ċirkolari. Ir-Rapporteur jemmen ukoll li l-fondi finanzjarji allokati mill-
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Kummissjoni għat-tranżizzjoni jistgħu jintużaw ukoll għall-proġetti ta' riċerka dwar it-

trattament tal-iskart, speċjalment fir-rigward tal-iskart perikoluż.  

 

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta li jiġi ssimplifikat l-obbligu ta' rapportar għall-Istati Membri, 

għalkemm xi partijiet proposti mill-Kummissjoni ma jipprevedux interpretazzjoni mhux 

ambigwa. Il-Kummissjoni tipproponi wkoll sistema ta' rapportar kull tliet snin, madankollu l-

mistoqsija hija kif dawn l-iskadenzi se jiġu sodisfatti fil-prattika u meta se jibda l-proċess ta' 

rapportar wara t-traspożizzjoni ta' din id-direttiva sabiex ikun hemm biżżejjed żmien għal 

riflessjoni u miżuri addizzjonali, jekk ikun meħtieġ.  

 

Ir-Rapporteur jappoġġja restrizzjonijiet fuq ir-rimi tal-bijoskart fil-miżbliet, iżda jemmen li 

għandu jkun obbligatorju li l-bijoskart jinġabar separatament u li l-ħtieġa għal ġbir separat 

obbligatorju tal-bijoskart għandu jiġi enfasizzat aktar fid-WFD. Għalhekk ir-Rapporteur se 

jipproponi aktar emendi dwar il-ġbir separat obbligatorju tal-bijoskart fid-WFD sabiex 

jagħmel rabta ċara bejn iż-żewġ fajls.  

 

Hemm differenzi maġġuri fl-ammont assolut ta' skart prodott fi Stati Membri individwali. Il-

metodu tal-kalkolu għal miri dwar il-miżbliet propost mill-Kummissjoni (f'perċentwal), ma 

jirriflettix biżżejjed dawn id-differenzi. Ir-Rapporteur jemmen li l-Kummissjoni għandha 

tivvaluta wkoll mira addizzjonali bbażata fuq l-ammont totali ta' skart li jista' jintrema 

f'miżbla, ikkalkulat għal kull kilogramma għal kull persuna fis-sena. Dan ikun jiffaċilita l-

paraguni bejn l-Istati Membri u jippermetti valutazzjoni aħjar tal-prevenzjoni tal-iskart, li hija 

l-ogħla livell fil-ġerarkija tal-iskart. Għalhekk, ikun ukoll jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-

ammont globali ta' skart iġġenerat kull sena. 

 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza l-ħtieġa għal implimentazzjoni u infurzar b'mod korrett tal-

leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart. Kwalunkwe miżura addizzjonali meħuda mill-

Kummissjoni għandha tqis l-impenji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar 

tal-liġijiet. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-iskart muniċipali bijodegradabbli 

jirrappreżenta proporzjon kbir tal-iskart 

muniċipali. Ir-rimi f'miżbliet tal-iskart 

bijodegradabbli mingħajr trattament joħloq 

(6) L-iskart muniċipali bijodegradabbli 

jirrappreżenta proporzjon kbir tal-iskart 

muniċipali. Ir-rimi f'miżbliet tal-iskart 

bijodegradabbli mingħajr trattament joħloq 



 

PA\1093747MT.doc 5/13 PE582.213v01-00 

 MT 

effetti negattivi ħafna fil-forma ta' 

emissjonijiet ta' gassijiet serra u t-tniġġis 

tal-ilma tal-wiċċ, tal-ilma tal-pjan, tal-

ħamrija u tal-arja. Filwaqt li d-Direttiva 

1999/31/KE diġà tistipula miri ta' evitar 

tal-miżbliet għall-iskart bijodegradabbli, 

jixraq li jiġu implimentati aktar 

restrizzjonijiet fuq ir-rimi f'miżbliet tal-

iskart bijodegradabbli billi jiġi pprojbit ir-

rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli li 

jkun inġabar b'mod separat skont l-

Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/98/KE. 

effetti ambjentali negattivi ħafna fil-forma 

ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u t-tniġġis 

tal-ilma tal-wiċċ, tal-ilma tal-pjan, tal-

ħamrija u tal-arja. Filwaqt li d-Direttiva 

1999/31/KE diġà tistipula miri ta' evitar 

tal-miżbliet għall-iskart bijodegradabbli, 

jixraq li jiġu implimentati aktar 

restrizzjonijiet fuq ir-rimi f'miżbliet tal-

iskart bijodegradabbli billi jiġi pprojbit ir-

rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli, li 

għandu jinġabar b'mod separat skont l-

Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/98/KE. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Jeħtieġ tnaqqis progressiv tar-rimi 

fil-miżbliet sabiex jiġu pprevenuti impatti 

ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-

ambjent, kif ukoll sabiex jiġi żgurat li l-

materjali ta' skart b'siwi ekonomiku jiġu 

rkuprati progressivament u b'mod effettiv, 

permezz ta' mmaniġġjar tajjeb tal-iskart, u 

bi qbil mal-ġerarkija tal-iskart. Dan it-

tnaqqis għandu jevita l-iżvilupp ta' kapaċità 

eċċessiva għall-faċilitajiet ta' trattament tal-

iskart residwali, fost l-oħrajn permezz tal-

irkupru tal-enerġija jew it-trattament 

bijoloġiku mekkaniku ta' livell baxx tal-

iskart muniċipali mhux ittrattat, billi dan 

jista' jhedded il-preparazzjoni fit-tul tal-

Unjoni għall-ilħiq tal-miri ta' użu mill-ġdid 

u ta' riċiklaġġ għall-iskart muniċipali, kif 

stipulat fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 

2008/98/KE. B'mod simili, u sabiex jiġu 

pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa 

tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li l-

Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa biex jiżguraw li jintrema 

fil-miżbliet biss dak l-iskart li jkun għadda 

minn trattament, il-konformità ma' dan l-

(8) Jeħtieġ tnaqqis progressiv tar-rimi 

fil-miżbliet sabiex jiġu pprevenuti impatti 

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

ambjent, kif ukoll sabiex jiġi żgurat li l-

materjali ta' skart b'siwi ekonomiku jiġu 

rkuprati progressivament u b'mod effettiv, 

permezz ta' mmaniġġjar tajjeb tal-iskart, u 

bi qbil mal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit 

fid-Direttiva 2008/98/KE. Dan it-tnaqqis 

progressiv tar-rimi fil-miżbliet se jġib 

miegħu bidla maġġuri fl-immaniġġjar tal-

iskart f'ħafna Stati Membri. Permezz ta' 

statistika metjba dwar il-ġbir u t-

trattament tal-iskart, għandu jkun 

possibbli li jiġi evitat l-iżvilupp ta' kapaċità 

eċċessiva għall-faċilitajiet ta' trattament tal-

iskart residwali, fost l-oħrajn permezz tal-

irkupru tal-enerġija jew it-trattament 

bijoloġiku mekkaniku ta' livell baxx tal-

iskart muniċipali mhux ittrattat, billi dan 

jista' jhedded il-preparazzjoni fit-tul tal-

Unjoni għall-ilħiq tal-miri ta' użu mill-ġdid 

u ta' riċiklaġġ għall-iskart muniċipali, kif 

stipulat fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 

2008/98/KE. B'mod simili, u sabiex jiġu 
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obbligu ma għandhiex twassal għall-

ħolqien ta' kapaċitajiet eċċessivi għat-

trattament tal-iskart muniċipali residwali. 

Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-

konsistenza bejn il-miri stipulati fl-

Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE u 

bejn il-mira ta' tnaqqis tar-rimi f'miżbliet 

kif iddefinita fl-Artikolu 5 ta' din id-

Direttiva, u biex jiġi żgurat ippjanar 

ikkoordinat tal-infrastrutturi u l-

investimenti meħtieġa biex jintlaħqu dawk 

il-miri, dawk l-Istati Membri li jistgħu 

jiksbu żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri 

ta' riċiklaġġ tal-iskart muniċipali għandu 

jingħatalhom ukoll żmien addizzjonali biex 

jilħqu l-miri tat-tnaqqis tar-rimi f'miżbliet 

għas-sena 2030, kif stipulat f'din id-

Direttiva. 

pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa 

tal-bniedem u l-ambjent, filwaqt li l-Istati 

Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex jiżguraw li jintrema fil-

miżbliet biss dak l-iskart li jkun għadda 

minn trattament, il-konformità ma' dan l-

obbligu ma għandhiex twassal għall-

ħolqien ta' kapaċitajiet eċċessivi għat-

trattament tal-iskart muniċipali residwali u 

se tgħin biex tinkiseb kwalità għolja tal-

materjal magħżul. Barra minn hekk, 

sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-

miri stipulati fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 

2008/98/KE u bejn il-mira ta' tnaqqis tar-

rimi f'miżbliet kif iddefinita fl-Artikolu 5 

ta' din id-Direttiva, u biex jiġi żgurat 

ippjanar ikkoordinat tal-infrastrutturi u l-

investimenti meħtieġa biex jintlaħqu dawk 

il-miri, dawk l-Istati Membri li jistgħu 

jiksbu żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri 

ta' riċiklaġġ tal-iskart muniċipali għandu 

jingħatalhom ukoll żmien addizzjonali biex 

jilħqu l-miri tat-tnaqqis tar-rimi f'miżbliet 

għas-sena 2030, kif stipulat f'din id-

Direttiva. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi 

żgurat li jkun hemm ippjanar koordinat 

fir-rigward ta' vjeġġi ta' skart fi ħdan l-

Unjoni sabiex l-iskart jiġi ttrattat bl-aktar 

mod kosteffiċjenti u sostenibbli. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 

l-adegwatezza tal-introduzzjoni ta' mira 

għall-ammont totali ta' skart li jista' 

jintrema f'miżbla, ikkalkulat għal kull 

kilogramma għal kull persuna fis-sena. 

Mira bħal din tiffaċilita paraguni bejn l-

Istati Membri u tippermetti li ssir 

valutazzjoni aħjar tal-prevenzjoni tal-
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iskart, li hija l-ogħla livell fil-ġerarkija 

tal-iskart. B'hekk, tkun ukoll 

tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-ammont 

globali ta' skart iġġenerat kull sena. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8b) Sabiex tgħin biex jintlaħqu l-

objettivi tad-Direttiva 1999/31/KE, il-

Kummissjoni għandha tippromwovi l-

koordinazzjoni u l-iskambju ta' 

informazzjoni u tal-aħjar prattiki bejn l-

Istati Membri u bejn setturi differenti tal-

ekonomija, fosthom l-industrija tal-iskart 

u s-settur finanzjarju. Dan jista' jinkiseb 

permezz tal-istabbiliment ta' pjattaformi 

ta' komunikazzjoni li jgħinu jżidu s-

sensibilizzazzjoni ta' soluzzjonijiet 

industrijali ġodda u jippermettu analiżi 

aħjar tal-kapaċitajiet disponnibbli u 

jikkontribwixxu biex issir konnessjoni 

bejn l-industrija tal-iskart u s-settur 

finanzjarju u jappoġġjaw is-simbjożi 

industrijali. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8c) Huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-

leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart tiġi 

implimentata u infurzata b'mod korrett. 
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Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Id-dejta statistika li jirrappurtaw l-

Istati Membri hi essenzjali biex il-

Kummissjoni tivvaluta l-konformità mal-

leġiżlazzjoni dwar l-iskart fost l-Istati 

Membri. Il-kwalità, l-affidabbiltà u l-

paragunabbiltà tal-istatistika għandhom 

jittejbu billi jiġi introdott punt ta' dħul 

wieħed għad-dejta kollha dwar l-iskart, 

billi jitħassru rekwiżiti ta' rappurtar li 

m'għadhomx jgħoddu, billi ssir 

valutazzjoni komparattiva tal-metodoloġiji 

nazzjonali tar-rappurtar, u billi jiġi 

introdott rapport ta' verifika tal-kwalità tad-

dejta. Ir-rappurtar affidabbli tad-dejta 

statistika dwar l-immaniġġjar tal-iskart 

huwa tal-akbar importanza għal 

implimentazzjoni effiċjenti u biex tkun 

żgurata l-paragunabbiltà tad-dejta fost l-

Istati Membri. Għaldaqstant, meta 

jippreparaw ir-rapporti dwar il-konformità 

mal-miri stipulati fid-Direttiva 

1999/31/KE, l-Istati Membri għandhom 

ikunu obbligati li jużaw l-aktar 

metodoloġija riċenti żviluppata mill-

Kummissjoni u mill-uffiċċji nazzjonali tal-

istatistika tal-Istati Membri. 

(11) Id-dejta statistika li jirrappurtaw l-

Istati Membri hi essenzjali biex il-

Kummissjoni tivvaluta l-konformità mal-

leġiżlazzjoni dwar l-iskart fost l-Istati 

Membri. Il-kwalità, l-affidabbiltà u l-

paragunabbiltà tal-istatistika għandhom 

jittejbu billi jiġi introdott punt ta' dħul 

wieħed għad-dejta kollha dwar l-iskart, li 

għandu jkun l-Eurostat, u billi jitħassru 

rekwiżiti ta' rappurtar li m'għadhomx 

jgħoddu, billi ssir valutazzjoni 

komparattiva tal-metodoloġiji nazzjonali 

tar-rappurtar, u billi jiġi introdott rapport ta' 

verifika tal-kwalità tad-dejta. Ir-rapportar 

affidabbli tad-dejta statistika dwar l-

immaniġġjar tal-iskart huwa tal-akbar 

importanza għal implimentazzjoni 

effiċjenti u biex tkun żgurata l-

paragunabbiltà tad-dejta fost l-Istati 

Membri. Għaldaqstant, meta jippreparaw 

ir-rapporti dwar il-konformità mal-miri 

stipulati fid-Direttiva 1999/31/KE, l-Istati 

Membri għandhom ikunu obbligati li jużaw 

l-aktar metodoloġija riċenti żviluppata 

mill-Kummissjoni u mill-uffiċċji 

nazzjonali tal-istatistika tal-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Ir-rimi f'miżbliet ta' skart 

perikoluż li jinġabar flimkien ma' skart 

muniċipali jista' jikkostitwixxi riskju 

għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. 

Programmi ta' riċerka dwar it-trattament 

ta' skart perikoluż jgħinu biex jitnaqqas 

dan ir-rimi fil-miżbliet. Il-fondi tal-Unjoni 

li huma allokati għall-appoġġ tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari 

jistgħu għalhekk jintużaw għal tali 

programmi. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Din id-Direttiva ġiet adottata fid-

dawl tal-impenji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016 u 

għandha tiġi implimentata u applikata 

skont il-gwida li tinsab f'dan l-istess 

Ftehim. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point c 

Direttiva 1999/31/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Sa mhux iktar tard mill-31 ta' 

Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha 

7. Sa mhux iktar tard mill-31 ta' 

Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha 
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teżamina l-mira stipulata fil-paragrafu 5 

bil-għan li tnaqqasha u li ddaħħal 

restrizzjonijiet għar-rimi f'miżbliet ta' skart 

mhux perikoluż minbarra dak muniċipali. 

Għal dan il-għan, għandu jintbagħat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

tal-Kummissjoni, akkumpanjat bi proposta 

fejn ikun xieraq."; 

teżamina l-mira stipulata fil-paragrafu 5 

bil-għan li tnaqqasha u li ddaħħal 

restrizzjonijiet għar-rimi f'miżbliet ta' skart 

mhux perikoluż minbarra dak muniċipali. 

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll 

jekk huwiex xieraq li tiġi introdotta mira 

għall-ammont totali ta' skart li jista' 

jintrema f'miżbliet ikkalkulat għal kull 

kilogramma għal kull persuna fis-sena. 
Għal dan il-għan, għandu jintbagħat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

tal-Kummissjoni, akkumpanjat bi proposta 

fejn ikun xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid) 

Direttiva 1999/31/KE 

 Artikolu 14 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 "Artikolu 14a 

 Strumenti biex tiġi promossa bidla lejn 

ekonomija iktar ċirkolari. 

 1. Sabiex jikkontribwixxu għall-objettivi 

stabbiliti f'din id-Direttiva, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu użu minn strumenti 

jew miżuri kif jinsabu fl-Anness IIIa. 

 2. L-Istati Membri għandhom 

jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-

istrumenti jew il-miżuri speċifiċi skont il-

paragrafu 1 sa ... [niżżel id-data tmintax-

il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva] u kull ħames snin wara dik id-

data." 

Or. en 
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Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 a (ġdid) 

Direttiva 1999/31/KE  

Anness IIIa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a)  Jiżdied l-Anness IIIa, kif stipulat 

fl-Anness għal din id-Direttiva. 

Or. en 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Anness (ġdid) 

Direttiva 1999/31/KE  

Anness IIIa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ANNESS 

 Jiżdied l-Anness IIIa li ġej: 

 "Anness IIIa 

 Strumenti biex tiġi promossa bidla lejn 

ekonomija iktar ċirkolari. 

 1. Strumenti ekonomiċi: 

 1.1 żieda progressiva ta' taxxi fuq ir-rimi 

fil-miżbliet u/jew għal kategoriji kollha ta' 

skart (skart muniċipali, skart inert u skart 

ieħor); 

 1.2 introduzzjoni jew żieda ta' taxxi fuq l-

inċinerazzjoni u/jew tariffi jew 

projbizzjonijiet speċifiċi fuq l-

inċinerazzjoni ta' skart riċiklabbli; 

 1.3 estensjoni progressiva għat-territorju 

sħiħ tal-Istati Membri tas-sistemi "ħallas 

skont kemm tarmi" li jinċentivizzaw il-

produtturi tal-iskart muniċipali ħalli 

jnaqqsu, jużaw mill-ġdid u jirriċiklaw l-

iskart tagħhom; 

 1.4 miżuri li jtejbu l-kosteffiċjenza tal-

iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur, kemm dawk attwali kif ukoll 
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dawk li ġejjin; 

 1.5 estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni 

tal-iskemi ta' responsabbiltà tal-produtturi 

għal flussi ġodda ta' skart; 

 1.6 inċentivi ekonomiċi għall-awtoritajiet 

lokali biex jippromwovu l-prevenzjoni, u 

biex jiżviluppaw u jżidu l-iskemi tal-ġbir 

separat; 

 1.7 miżuri li jappoġġjaw l-iżvilupp tas-

settur tal-użu mill-ġdid; 

 1.8 miżuri li jrażżnu sussidji dannużi li 

ma jkunux konsistenti mal-ġerarkija tal-

iskart. 

 2. Miżuri oħrajn: 

 2.1 miżuri tekniċi u fiskali biex 

jappoġġjaw l-iżvilupp tas-swieq għal 

prodotti użati mill-ġdid u materjali 

riċiklati (inkluż materjal mibdul 

f'kompost) kif ukoll biex itejbu l-kwalità 

tal-materjali riċiklati; 

 2.2 miżuri li jżidu s-sensibilizzazzjoni tal-

pubbliku dwar l-immaniġġjar adegwat tal-

iskart u t-tnaqqis tar-rimi fiż-żibel, inklużi 

kampanji ad hoc li jiżguraw tnaqqis tal-

iskart mis-sors u livell għoli ta' 

parteċipazzjoni fl-iskemi ta' ġbir separat; 

 2.3 miżuri li jiżguraw koordinazzjoni 

xierqa, inkluż permezz ta' mezzi diġitali, 

bejn l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti 

kollha involuti fl-immaniġġjar tal-iskart, 

u l-involviment ta' partijiet ikkonċernati 

ewlenin oħrajn; 

 2.4 użu tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej sabiex jiffinanzjaw l-

iżvilupp tal-infrastruttura tal-

immaniġġjar tal-iskart li hemm bżonn 

biex jintlaħqu l-miri rilevanti; 

 2.5 ħolqien ta' pjattaformi ta' 

komunikazzjoni biex jippromwovu l-

iskambju tal-aħjar prattiki kemm bejn l-

industriji kif ukoll bejn l-Istati Membri; 

 2.6 kwalunkwe miżura alternattiva jew 

miżura addizzjonali rilevanti li jimmiraw 

li jilħqu l-istess għan." 
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Or. en 

 

 

 

 

 


