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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tipprevjeni u tnaqqas l-impatt negattiv ta' ċerti 

prodotti tal-plastik fuq l-ambjent, b'mod partikolari fuq dak tal-baħar, f'konformità mal-

istrateġija tal-UE dwar il-plastik u fil-kuntest usa' tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Ir-

rimi tal-plastik fil-baħar huwa problema globali u għalhekk din għandha tiġi indirizzata 

b'azzjonijiet fuq diversi livelli u permezz ta' koordinazzjoni mtejba tal-isforzi internazzjonali. 

L-inizjattiva tirrigwarda 10 oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss u l-irkaptu tas-sajd li fih 

il-plastik. Dawn il-prodotti ntgħażlu abbażi tal-kwantitajiet tal-iskart li nstab fix-xtajtiet, kif 

ukoll permezz ta' data miġbura bħala parti mid-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina. 

Ġew immonitorjati 276 bajja fl-Ewropa, b'total ta' 679 spezzjoni u 355 671 oġġett osservat. L-

għadd żvela li madwar nofs l-iskart kollu li nstab fix-xtajtiet ġej minn oġġetti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, filwaqt li 27 % ġej minn irkaptu tas-sajd. 

Ir-rimi tal-plastik fil-baħar għandu impatt negattiv fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, b'mod 

partikolari dawk l-aktar sensittivi, u fuq l-ambjenti tagħhom. Bħala riżultat, dan jaffettwa 

ħażin anki l-attività tas-sajd, bi stima ta' telf nett għall-flotta Ewropea ta' bejn EUR 70 miljun 

u 350 miljun fis-sena. Barra minn hekk, jikkawża riskju għas-saħħa tal-bniedem, peress li l-

plastik, meta jitfarrak, jispiċċa fil-katina tal-ikel u għalhekk anki fuq l-imwejjed tagħna. 

Ir-rapporteur għal opinjoni hija tal-fehma, l-ewwel nett, li s-sajjieda għandhom rwol 

fundamentali fl-indirizzar tal-problema tar-rimi tal-plastik fil-baħar. L-inizjattivi ta' sajd għall-

iskart, iffinanzjati parzjalment permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 

(FEMS), huma eżempji ta' paradigma ġdid fejn is-sajjied huwa parti mis-soluzzjoni u mhux 

aktar il-problema. Għaldaqstant, għandhom jiġu promossi azzjonijiet xierqa għar-

rikonoxximent u t-tisħiħ tar-rwol tas-sajjieda bħala "gwardjani tal-baħar". 

F'dak li jirrigwarda l-irkaptu tas-sajd, il-proposta tintroduċi skemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur u miżuri ta' sensibilizzazzjoni. L-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur se 

jiżguraw ġestjoni aħjar tal-iskart ikkawżat mill-irkaptu tas-sajd, billi jkopru l-ispejjeż tat-

trattament ta' dan l-iskart kif ukoll tal-miżuri ta' sensibilizzazzjoni. Ir-rapporteur issostni li 

dawn l-iskemi għandhom jiġu kkomplementati b'tariffa modulata li tinkoraġġixxi t-tqegħid 

fis-suq ta' rkaptu tas-sajd iddisinjat biex jibqa' tajjeb għal żmien twil, ikun jista' jerġa' jintuża 

u jiġi rriċiklat, skont id-dritt tal-UE dwar l-iskart. Fil-fatt, il-komponenti tal-plastik tal-irkaptu 

tas-sajd għandhom potenzjal għoli ta' riċiklaġġ, li bħalissa mhux qed jiġi sfruttat. 

L-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur għall-irkaptu tas-sajd jinkludu l-miżuri previsti 

fil-proposta dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart (COM (2018)33), u 

b'hekk inaqqsu l-piż finanzjarju fuq il-portijiet u, għalhekk, fuq l-operaturi tas-settur tas-sajd. 

Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiġi żgurata konsistenza bejn iż-żewġ direttivi. Għal dan il-

għan, jeħtieġ l-ewwel nett li tiġi armonizzata t-terminoloġija, peress li din il-proposta tinkludi 

d-definizzjoni tal-irkaptu tas-sajd skartat, filwaqt li dik dwar il-faċilitajiet fil-portijiet tirreferi 

għall-irkaptu tas-sajd qadim, iżda ma tiddefinixxix dak it-terminu. Jeħtieġ li jiġi żgurat ukoll 

li l-portijiet kollha fejn il-bastimenti jistgħu jiġu ospitati jkunu mgħammra b'faċilitajiet xierqa 

għall-ġbir u t-trattament ta' skart mistad b'mod passiv waqt operazzjonijiet tas-sajd u li, 

f'konformità mal-prinċipju li "min iniġġes iħallas", l-operaturi tas-settur tas-sajd ma jeħlux 

spejjeż addizzjonali għal dawn l-operazzjonijiet. B'dan il-mod, is-sajjieda jkollhom inċentiv 

ieħor biex iġibu lura lejn ix-xatt irkaptu tas-sajd skartat u skart mistad b'mod passiv. Fl-aħħar 

nett, l-iskemi tar-responsabbiltà estiża tal-produttur se jkopru wkoll l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-
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iskart mill-materjali tal-plastik użati fl-akkwakultura, li huma parzjalment esklużi mill-miżuri 

proposti għall-faċilitajiet tal-portijiet. Anki f'dan il-każ ir-rapporteur hija tal-fehma li hija 

meħtieġa konsistenza bejn iż-żewġ proposti. 

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi wkoll ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi 

sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mal-Politika Komuni tas-Sajd u 

li jinkludi xi miżuri (kemm preventivi, kif ukoll ta' rimedju) biex jitnaqqas l-impatt tal-irkaptu 

tas-sajd mitluf fil-baħar.  Għaldaqstant, ir-reviżjoni li għaddejja tar-regolament dwar il-

kontroll trid tikkunsidra l-għanijiet ta' din l-inizjattiva.  

Fl-aħħar nett, f'dak li jirrigwarda l-innovazzjoni u r-riċerka ta' materjali alternattivi, ir-

rapporteur tqis li l-Unjoni Ewropea għandha tadotta definizzjoni ċara kemm tal-plastik 

bijodegradabbli kif ukoll tal-plastik bijoloġiku, kif ukoll standards armonizzati dwar il-

bijodegrabbiltà, b'mod partikolari dwar dik tal-baħar, u dwar il-kompostabbiltà sabiex 

jingħata qafas legali ċar u uniformi. 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Sajd 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 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Sabiex jiġi żgurat li tittieħed l-

azzjoni tajba biex jiġi miġġieled l-iskart 

tal-plastik fil-baħar, jenħtieġ li jiġu 

indirizzati wkoll il-kwistjoni tal-iskart tal-

plastik f'qiegħ il-baħar u fl-ambjent 

akkwatiku inġenerali, kif ukoll il-

kwistjoni tal-mikroplastiks. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) billi l-Istati Membri huma 

firmatarji tal-Konvenzjoni Internazzjonali 

għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn 
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Vapuri (MARPOL) u jenħtieġ li jimmiraw 

għall-implimentazzjoni sħiħa tad-

dispożizzjonijiet tagħha; 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Huwa stmat li 80 % taż-żibel fil-

baħar jikkonsisti fi plastik u mikroplastik, 

u bejn 20 % u 40 % taż-żibel tal-plastik 

fil-baħar huwa marbut parzjalment ma' 

attivitajiet tal-bniedem fuq il-baħar, 

inklużi bastimenti tal-merkanzija u tal-

kruċieri, filwaqt li l-kumplament joriġina 

fuq l-art. Skont studju riċenti tal-FAO, 

bejn wieħed u ieħor 10 % jiġi minn 

irkaptu tas-sajd li jintilef u jiġi 

abbandunat. Irkaptu tas-sajd mitluf u 

abbandunat huwa komponent wieħed 

miż-żibel tal-plastik fil-baħar, u, meta 

jitqies li stima ta' 94 % tal-plastik dieħel 

fl-oċean jispiċċa f'qiegħ il-baħar, il-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS) jista' jintuża sabiex is-

sajjieda jiġu mħeġġa jipparteċipaw fi 

skemi ta' "sajd għal skart tal-baħar" billi 

pereżempju jiġu ppreżentati b'inċentivi 

finanzjarji jew materjali. Ir-rimi fil-baħar 

ta' kwantitajiet enormi ta' plastik mhux 

biss għandu impatt ħażin fuq l-istokkijiet 

tal-ħut sostenibbli, ir-riżorsi bijoloġiċi tal-

baħar, b'mod partikolari dawk sensittivi, u 

fuq l-ambjenti, iżda jaffettwa wkoll l-

attività tas-sajd, fost affarijiet oħra, biż-

żieda fl-ispejjeż akbar relatati mat-tindif 

tax-xbieki u r-rimi taż-żibel miġbur; fil-

każ tas-sajd fuq skala żgħira l-impatt 

huwa akbar u jfisser piż finanzjarju 

akbar. Minħabba l-fatt li ż-żibel fil-baħar 

għandu impatt transfruntier, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel sforzi 

addizzjonali, b'kooperazzjoni ma' pajjiżi 

mhux membri, biex tipprevjeni li żibel 
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bħal dan jiġi prodott u biex tħeġġeġ l-

immaniġġjar tajjeb tal-iskart; 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Ir-Riżoluzzjoni 11 tal-Assemblea 

tan-NU għall-Ambjent tal-Programm 

Ambjentali tan-NU, adottata fis-sessjoni 

tat-23-27 ta' Mejju 2016, irrikonoxxiet li 

"l-preżenza ta' żibel tal-plastik kif ukoll 

mikroplastiks fl-ambjent tal-baħar hija 

kwistjoni serja ta' tħassib globali li qed 

tikber rapidament u li teħtieġ rispons 

globali urġenti b'kont meħud ta' approċċ 

taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott"; Ir-rabta 

bejn il-mikroplastiks u prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss u rkaptu tas-sajd 

jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni meta 

jitqies li dawn il-plastiks jistgħu 

jifframmentaw ruħhom f'mikroplastiks u 

jikkawżaw ħsara. Studji wrew li l-

preżenza ta' mikroplastiks fl-ambjent tal-

baħar tista' tkun sinifikanti b'evidenza li 

turi li jistgħu jiġu inġeriti minn annimali 

tal-baħar u jidħlu fil-katina tal-ikel bħala 

riżultat. Il-miżuri stabbiliti f'din id-

Direttiva biex jitnaqqas l-impatt ta' ċerti 

plastiks għalhekk għandhom benefiċċji 

importanti għall-ambjent u s-saħħa. L-

Unjoni jenħtieġ li tadotta approċċ 

komprensiv għall-problema tal-

mikroplastiks u jenħtieġ li tħeġġeġ lill-

produtturi kollha jillimitaw strettament il-

mikroplastiks mill-formulazzjonijiet 

tagħhom, b'attenzjoni partikolari għall-

manifatturi tat-tessuti u tat-tajers, billi l-

ħwejjeġ u t-tajers sintetiċi jikkontribwixxu 

għal 63 % tal-mikroplastiks li jispiċċaw 

direttament fl-ambjent tal-baħar. 

 _________________ 
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 1 Bord EFSA CONTAM (Bord tal-EFSA 

dwar Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel), 

2016. Dikjarazzjoni dwar il-preżenza ta' 

mikroplastiks u nanoplastiks fl-ikel, 

b'attenzjoni partikolari fuq l-ikel tal-

baħar. 

 

 

Emenda  5 

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 jispiċċaw bħala 

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 u l-mikroplastiks għalhekk 

jikkostitwixxu problema partikolarment 

serja fil-kuntest taż-żibel fil-baħar u 

joħolqu riskju serju għall-ekosistemi tal-

baħar, għall-istokkijiet tal-ħut sostenibbli, 

għall-bijodiversità u, potenzjalment, għas-

saħħa tal-bniedem u huma ta' ħsara għall-

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

professjonali u rikreattiv, partikolarment 

fir-reġjuni ultraperiferiċi u kostali. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Is-sajd fantażma jseħħ meta 

kreaturi tal-baħar jinqabdu jew jitħabblu 

fix-xbieki tas-sajd, fix-xlief u fin-nases 

mitlufa jew abbandunati u mhux 

bijodegradabbli, jew b'konsegwenza 

tagħhom ikorru, imutu bil-ġuħ jew 

jinqatlu. Il-fenomenu tas-sajd fantażma 

jiġi kkawżat mit-telf u l-abbandun tal-

irkaptu tas-sajd. Skont ir-Regolament 

(KE) Nru 1224/2009, l-irkaptu għandu 

jiġi mmarkat u l-irkaptu mitluf jiġi 

rrappurtat u rkuprat. Għalhekk, xi 

sajjieda, filwaqt li jagixxu fuq inizjattiva 

tagħhom stess, jirritornaw ix-xbieki lura 

fil-port wara li jirkuprawhom mill-baħar. 

 

Emenda  7 

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 b'mod komuni li jintużaw darba 

biss, li huma stmati li jirrappreżentaw 

madwar 86 % tal-SUPs misjuba, skont l-

għadd, fuq ix-xtajtiet fl-Unjoni, u anki l-

irkaptu tas-sajd. It-tranżizzjoni għal 

ekonomija ċirkolari se tkun teħtieġ 

tnaqqis fl-użu globali tal-plastik li jintuża 

darba biss. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss jistgħu jiġu mmanifatturati minn firxa 

wiesgħa ta' plastiks. Il-plastiks huma 

(8) Prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss jistgħu jiġu mmanifatturati minn firxa 

wiesgħa ta' plastiks. Il-plastiks huma 
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normalment iddefiniti bħala materjali 

polimeriċi li magħhom jista' jkun li 

nżidulhom l-addittivi. Madankollu, din id-

definizzjoni tkopri ċerti polimeri naturali. 

Jenħtieġ li l-polimeri naturali mhux 

modifikati ma jiġux koperti, billi dawn 

jeżistu b'mod naturali fl-ambjent. 

Għalhekk, għall-finijiet ta' din id-Direttiva 

jenħtieġ li tiġi adattata d-definizzjoni ta' 

polimeru fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament 

(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill43 u li tiġi introdotta 

definizzjoni separata. Il-plastiks 

manifatturati b'polimeri naturali modifikati, 

jew il-plastiks manifatturati minn sustanzi 

inizjali b'bażi bijoloġika, fossili jew 

sintetiċi, li mhumiex ta' oriġini naturali u 

għalhekk jenħtieġ li jiġu indirizzati f'din id-

Direttiva. Għalhekk jenħtieġ li d-

definizzjoni adattata tal-plastiks tkopri l-

oġġetti tal-lasktu b'bażi ta' polimeri u l-

plastiks b'bażi bijoloġika u bijodegradabbli 

irrispettivament minn jekk humiex derivati 

minn bijomassa u/jew intenzjonati biex 

jiġu bijodegradati maż-żmien. Ċerti 

materjali polimeriċi mhumiex kapaċi 

jiffunzjonaw bħala komponent strutturali 

prinċipali ta' materjali u prodotti finali, 

bħal kisi, żebgħa, linka, u adeżivi 

polimeriċi. Jenħtieġ li dawk il-materjali ma 

jiġux indirizzati f'din id-Direttiva u 

għalhekk ma jiġux koperti mid-

definizzjoni. 

normalment iddefiniti bħala materjali 

polimeriċi li magħhom jista' jkun li ġew 

miżjuda addittivi. Madankollu, din id-

definizzjoni tkopri ċerti polimeri naturali. 

Jenħtieġ li l-polimeri naturali mhux 

modifikati ma jiġux koperti, billi dawn 

jeżistu b'mod naturali fl-ambjent. 

Għalhekk, għall-finijiet ta' din id-Direttiva 

jenħtieġ li tiġi adattata d-definizzjoni ta' 

polimeru fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament 

(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill43 u li tiġi introdotta 

definizzjoni separata. Il-plastiks 

manifatturati b'polimeri naturali modifikati, 

jew il-plastiks manifatturati minn sustanzi 

inizjali b'bażi bijoloġika, fossili jew 

sintetiċi, li mhumiex ta' oriġini naturali u 

għalhekk jenħtieġ li jiġu indirizzati f'din id-

Direttiva. Għalhekk jenħtieġ li d-

definizzjoni adattata tal-plastiks tkopri l-

oġġetti tal-lasktu b'bażi ta' polimeri u l-

plastiks b'bażi bijoloġika u bijodegradabbli 

irrispettivament minn jekk humiex derivati 

minn bijomassa u/jew intenzjonati biex 

jiġu bijodegradati maż-żmien. Ċerti 

materjali polimeriċi mhumiex kapaċi 

jiffunzjonaw bħala komponent strutturali 

prinċipali ta' materjali u prodotti finali, 

bħal kisi, il-kisi fuq ġewwa jew saffi, 

żebgħa, linka, u adeżivi polimeriċi. 

Jenħtieġ li dawk il-materjali ma jiġux 

indirizzati f'din id-Direttiva u għalhekk ma 

jiġux koperti mid-definizzjoni. 

_________________ _________________ 

43 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 

Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-

valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-

restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li 

jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-

Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 

1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament 

(KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-

Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-

Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 

76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi tal-

Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 

93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 

43 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 

Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-

valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-

restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li 

jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-

Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 

1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament 

(KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-

Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-

Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 

76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi tal-

Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 

93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 
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30.12.2006, p. 1). 30.12.2006, p. 1). 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex din 

ix-xejra tinbidel u jiġu promossi sforzi lejn 

soluzzjonijiet aktar sostenibbli, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu meħtieġa jieħdu l-

miżuri neċessarji biex jiksbu tnaqqis 

sinifikanti fil-konsum ta' dawk il-prodotti, 

mingħajr ma jikkompromettu l-iġjene tal-

ikel jew is-sikurezza tal-ikel, prattiki tal-

iġjene tajba, prattiki tajba ta' manifattura, l-

informazzjoni għall-konsumatur, jew ir-

rekwiżiti ta' traċċabilità stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni dwar l-ikel tal-Unjoni44. 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex din 

ix-xejra tinbidel u jiġu promossi sforzi lejn 

soluzzjonijiet aktar sostenibbli, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu obbligati jieħdu l-

miżuri neċessarji biex jiksbu tnaqqis 

sinifikanti fil-konsum ta' dawk il-prodotti, 

mingħajr ma jikkompromettu l-iġjene tal-

ikel jew is-sikurezza tal-ikel, prattiki tal-

iġjene tajba, prattiki tajba ta' manifattura, l-

informazzjoni għall-konsumatur, jew ir-

rekwiżiti ta' traċċabbiltà stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni dwar l-ikel tal-Unjoni44. L-

Istati Membri jenħtieġ li jimmiraw lejn l-

ogħla livell ta' ambizzjoni possibbli għal 

dawk il-miżuri, li jenħtieġ li jkunu 

proporzjonati għall-gravità tar-riskju tar-

rimi fil-baħar tad-diversi prodotti u użi 

koperti mill-mira ta' tnaqqis ġenerali. 

_________________ _________________ 

44 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 li 

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

tal-liġi dwar l-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, 

p. 1-24), ir-Regolament (KE) 

Nru 852/2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-

ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1-54), ir-

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

oħra marbuta mas-sikurezza, l-iġjene u t-

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 

44 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 li 

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

tal-liġi dwar l-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, 

p. 1-24), ir-Regolament (KE) 

Nru 852/2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-

ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1-54), ir-

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

oħra marbuta mas-sikurezza, l-iġjene u t-

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 
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Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ssottolinjat li l-Istati Membri huma de facto ħielsa li jimmiraw il-miżuri tagħhom, 

u li dawn għandhom ikunu proporzjonati għall-gravità tar-riskju tar-rimi fil-baħar, u 

għandha tingħata l-prijorità lill-aktar każijiet serji. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għal tipi oħra ta' prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss jinsabu disponibbli 

alternattivi xierqa u aktar sostenibbli li 

huma wkoll affordabbli. Sabiex jiġi limitat 

l-impatt negattiv ta' dawn il-prodotti fuq l-

ambjent, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jipprojbixxu t-tqegħid tagħhom fis-suq tal-

Unjoni. B'hekk, jiġu promossi l-użu ta' 

dawk diġà disponibbli u ta' alternattivi 

aktar sostenibbli kif ukoll soluzzjonijiet 

innovattivi favur mudelli tan-negozju aktar 

sostenibbli, favur alternattivi riutilizzabbli 

u s-sostituzzjoni ta' materjali. 

(12) Għal tipi oħra ta' prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss jinsabu disponibbli 

alternattivi xierqa u aktar sostenibbli li 

huma wkoll affordabbli. Sabiex jiġi limitat 

l-impatt negattiv ta' dawn il-prodotti fuq l-

ambjent, speċjalment l-ambjent tal-baħar, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jipprojbixxu t-

tqegħid tagħhom fis-suq tal-Unjoni. 

B'hekk, jiġu promossi l-użu ta' dawk diġà 

disponibbli u ta' alternattivi aktar 

sostenibbli kif ukoll soluzzjonijiet 

innovattivi favur mudelli tan-negozju aktar 

sostenibbli, favur alternattivi riutilizzabbli 

u s-sostituzzjoni ta' materjali. Jenħtieġ li 

jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi biex jiġi 

ddeterminat jekk dawn l-alternattivi 

jissodisfawx ir-rekwiżiti attwalment 

issodisfati mill-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, humiex konformi 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart u 

jekk jipprovdux sostenibbiltà akbar. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Għandhom jiġu stabbiliti 

definizzjonijiet ċari kemm tal-plastik 

bijodegradabbli kif ukoll tal-plastik 

bijoloġiku, kif ukoll standards armonizzati 

dwar il-kontenut bijoloġiku, dwar il-
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bijodegradabbiltà (speċjalment dik tal-

baħar) u dwar il-kompostabbiltà, sabiex 

jiġu ċċarati l-ambigwitajiet u n-nuqqas ta' 

fehim li jeżistu fir-rigward ta' dan is-

suġġett. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss u li ta' 

spiss jintremew fil-kanali tad-drenaġġ jew 

inkella li jintremew b'mod ieħor mhux 

adegwat, jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tal-

immarkar. Jenħtieġ li l-immarkar jgħarraf 

lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa ta' 

rimi tal-iskart u/jew dwar għażliet ta' rimi 

tal-skart li jridu jiġu evitati u/jew dwar l-

impatti ambjentali negattivi tal-iskart 

minħabba r-rimi mhux xieraq. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li 

tistabbilixxi format armonizzat għall-

immarkar u meta tagħmel dan, fejn ikun 

xieraq, li tittestja l-perċezzjoni tal-

immarkar propost ma' gruppi 

rappreżentattivi tal-konsumaturi sabiex 

tiżgura li dan ikun effettiv u jinftiehem 

b'mod ċar. 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss u li ta' 

spiss jintremew fil-kanali tad-drenaġġ jew 

inkella li jintremew b'mod ieħor mhux 

adegwat, jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tal-

immarkar. Jenħtieġ li l-immarkar jgħarraf 

lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa ta' 

rimi tal-iskart u/jew dwar għażliet ta' rimi 

tal-skart li jridu jiġu evitati u/jew dwar l-

impatti ambjentali negattivi tal-iskart 

minħabba r-rimi mhux xieraq. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li 

tistabbilixxi format armonizzat għall-

immarkar u meta tagħmel dan, fejn ikun 

xieraq, li tittestja l-perċezzjoni tal-

immarkar propost ma' gruppi 

rappreżentattivi tal-konsumaturi sabiex 

tiżgura li dan ikun effettiv u jinftiehem 

b'mod ċar. Fir-rigward tal-irkaptu tas-

sajd, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-

immarkar adottati skont ir-Regolament 

(KE) Nru 1224/2009. L-Istati Membri 

għandhom jimplimentaw il-Linji Gwida 

Volontarji tal-FAO għall-Immarkar tal-

Irkaptu tas-Sajd.  

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Fir-rigward ta' prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u li għalihom ma jkunx 

hemm disponibbli alternattivi xierqa u iktar 

sostenibbli, jenħtieġ lil-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu wkoll skemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur biex 

ikopru l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-iskart u tat-

tindif taż-żibel kif ukoll l-ispejjeż tal-

miżuri li jqajmu sensibilizzazzjoni sabiex 

jiġi evitat u jitnaqqas dan iż-żibel. 

(15) Fir-rigward ta' prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u li għalihom ma jkunx 

hemm disponibbli alternattivi xierqa u iktar 

sostenibbli fil-preżent, jenħtieġ lil-Istati 

Membri, f'konformità mal-prinċipju ta' min 

iniġġes iħallas, jintroduċu wkoll skemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur biex 

ikopru l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-iskart u tat-

tindif taż-żibel kif ukoll l-ispejjeż tal-

miżuri li jqajmu sensibilizzazzjoni sabiex 

jiġi evitat u jitnaqqas dan iż-żibel. L-iskemi 

ta' rifużjonijiet tad-depożitu, kif ukoll il-

fondi disponibbli tal-FEMS jenħtieġ li 

jintużaw biex jappoġġjaw inizjattivi dwar 

is-sajd għaż-żibel u l-isforzi ta' rkupru ta' 

rkaptu mitluf, mormi u abbandunat. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Kuljum, varjetà kbira ta' skart – 

kemm jekk ikun iġġenerat fuq l-art kif 

ukoll jekk mormi minn bastimenti – 

jispiċċa fil-baħar; proporzjon sinifikanti 

ħafna minnu huwa skart tal-plastik 

(fliexken, boroż, eċċ.). 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

16. Is-sehem kbir tal-plastik ġej minn 

irkaptu tas-sajd li jkun fih il-plastik li jiġi 

abbandunat, mitluf, u mormi ġoż-żibel fil-

baħar jindika li r-rekwiżiti legali eżistenti1 

ma jipprovdux biżżejjed inċentivi għar-

ritorn lejn ix-xatt tal-irkaptu tas-sajd għall-

ġbir u t-trattament. Is-sistema tal-imposta 

16. Is-sehem kbir tal-plastik ġej minn 

irkaptu tas-sajd li jkun fih il-plastik li jiġi 

abbandunat, mitluf, u mormi ġoż-żibel fil-

baħar u mill-iskart mistad b'mod passiv 

waqt attivitajiet normali tas-sajd jindika li 

r-rekwiżiti legali eżistenti1 ma jipprovdux 

biżżejjed inċentivi għar-ritorn lejn ix-xatt 
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indiretta prevista skont il-liġi tal-Unjoni 

dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-konsenja tal-iskart iġġenerat 

mill-bastimenti tneħħi l-inċentiv għall-

bastimenti li jarmu l-iskart tagħhom fil-

baħar, u tiggarantixxi dritt ta' konsenja. 

Madankollu, jenħtieġ li dik is-sistema tiġi 

ssupplementata minn inċentivi finanzjarji 

ulterjuri għas-sajjieda li jtellgħu l-art l-

irkaptu tagħhom tal-iskart sabiex tkun 

evitata kwalunkwe żieda potenzjali fl-

imposta indiretta tal-iskart li għandha 

titħallas. Billi l-komponenti tal-plastik tal-

irkaptu tas-sajd għandhom potenzjal għoli 

ta' riċiklaġġ, jenħtieġ li l-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu responsabbiltà estiża tal-

produttur għall-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik biex jiffaċilitaw il-ġbir separat tal-

irkaptu tas-sajd skartat u biex jiffinanzjaw 

il-ġestjoni tajba tal-iskart ta' dan it-tip ta' 

rkaptu tas-sajd, b'mod partikolari r-

riċiklaġġ. 

tal-irkaptu tas-sajd jew ta' dan l-iskart 

mistad b'mod passiv għall-ġbir u t-

trattament. Skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1224/2009, jekk l-irkaptu tas-sajd 

mitluf ma jistax jiġi rkuprat, il-kaptan tal-

bastiment jenħtieġlu jinforma lill-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera 

tiegħu. Madankollu, ir-Regolament (KE) 

Nru 1224/2009 ma jimmonitorjax tali telf 

ta' rkaptu tas-sajd b'mod konsistenti u l-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' 

rappurtar tibqa' fqira. Għalhekk, ir-

reviżjoni tar-Regolament ta' Kontroll 

jenħtieġ li tistabbilixxi aktar miżuri biex 

tissaħħaħ il-kapaċità ta' rkupru ta' rkaptu 

mitluf u ta' rappurtar, u b'mod partikolari 

d-data dwar l-irkaptu tas-sajd mitluf 

għandha tinġabar u tiġi rreġistrata mill-

Istati Membri u tintbagħat kull sena lill-

Kummissjoni. Barra minn hekk, is-

sistema tal-imposta indiretta prevista skont 

il-liġi tal-Unjoni dwar il-faċilitajiet tal-

akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja tal-

iskart iġġenerat mill-bastimenti tneħħi l-

inċentiv għall-bastimenti li jarmu l-iskart 

tagħhom fil-baħar, u tiggarantixxi dritt ta' 

konsenja. Madankollu, jenħtieġ li dik is-

sistema tiġi ssupplementata minn inċentivi 

finanzjarji ulterjuri għas-sajjieda li jtellgħu 

l-art l-iskart tal-irkaptu tagħhom u l-iskart 

mistad b'mod passiv, kif ukoll irkaptu tas-

sajd mitluf jew abbandunat, sabiex tkun 

evitata kwalunkwe żieda potenzjali fl-

imposta indiretta tal-iskart li għandha 

titħallas. Il-konsenja ta' skart mistad 

b'mod passiv jenħtieġ li tirriżultax fi 

spejjeż addizzjonali għas-sajjied. Billi l-

komponenti tal-plastik tal-irkaptu tas-sajd 

għandhom potenzjal għoli ta' riċiklaġġ, 

jenħtieġ li l-Istati Membri, f'konformità 

mal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, 

jintroduċu responsabbiltà estiża tal-

produttur għall-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik biex jiffaċilitaw il-ġbir separat tal-

irkaptu tas-sajd skartat u biex jiffinanzjaw 

il-ġestjoni tajba tal-iskart ta' dan it-tip ta' 

rkaptu tas-sajd, b'mod partikolari r-

riċiklaġġ, kif ukoll l-isforzi ta' rkupru ta' 

rkaptu tas-sajd mitluf, abbandunat u 
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mormi. Tali sistemi jenħtieġ li jipprevedu 

kontribuzzjonijiet finanzjarji modulati 

għal tagħmir imfassal għall-użu mill-ġdid 

u r-riċiklaġġ, f'konformità mar-rekwiżiti 

tad-Direttiva 2008/98/KE u jenħtieġ li jiġu 

supplementati b'mira ta' ġbir għall-

irkaptu tas-sajd skartat. Barra minn dawn 

l-inizjattivi, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jwettqu attivitajiet biex jippromwovu l-

iżvilupp ta' tagħmir tas-sajd bl-użu ta' 

materjali aktar sostenibbli u li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent; 

_________________ _________________ 

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1224/2009, id-Direttiva 2000/59/KE u d-

Direttiva 2008/98/KE. 

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1224/2009, id-Direttiva 2000/59/KE u d-

Direttiva 2008/98/KE. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Filwaqt li s-sajjieda nfushom u l-

artiġjani tal-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik jenħtieġ li ma jkunux koperti bir-

responsabbiltà estiża tal-produtturi, 

jenħtieġ li jitqies l-appoġġ għall-

introduzzjoni ta' rkaptu tas-sajd minn 

sorsi sostenibbli li ma jkun fih ebda 

plastik, bħala alternattiva. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex jiġi evitat it-tixrid taż-żibel 

u forom oħrajn ta' rimi mhux adegwat li 

jirriżulta f'żibel fil-baħar li fih il-plastik, 

jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati 

tajjeb dwar l-għażliet disponibbli u l-aktar 

(18) Sabiex jiġi evitat it-tixrid taż-żibel 

u forom oħrajn ta' rimi mhux adegwat li 

jirriżulta f'żibel fil-baħar li fih il-plastik, 

jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati 

tajjeb dwar l-għażliet disponibbli u l-aktar 



 

PE625.586v02-00 16/33 AD\1163799MT.docx 

MT 

addattati għar-rimi tal-iskart u/jew dwar l-

għażliet għar-rimi tal-iskart li għandhom 

jiġu evitati, dwar l-aqwa prattiki fir-

rigward tar-rimi tal-iskart u l-impatt 

ambjentali tar-rimi ħażin kif ukoll dwar il-

kontenut tal-plastik f'ċerti prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u fl-irkaptu 

tas-sajd. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu obbligati li jieħdu miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni u li jiżguraw li l-

konsumaturi jingħataw it-tali 

informazzjoni. Jenħtieġ li l-informazzjoni 

ma tinkludi l-ebda kontenut promozzjonali 

li jħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-miżuri l-

aktar xierqa bbażati fuq in-natura tal-

prodott jew l-użu tiegħu. Jenħtieġ li l-

produtturi tal-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

fih il-plastik ikopru l-ispejjeż tal-miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni bħala parti mill-

obbligu tagħhom ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur. 

addattati għar-rimi tal-iskart u/jew dwar l-

għażliet għar-rimi tal-iskart li għandhom 

jiġu evitati, dwar l-aqwa prattiki fir-

rigward tar-rimi tal-iskart u l-impatt 

ambjentali tar-rimi ħażin kif ukoll dwar il-

kontenut tal-plastik f'ċerti prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u fl-irkaptu 

tas-sajd, u l-alternattivi disponibbli diġà 

fis-suq. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu obbligati li jieħdu miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni u li jiżguraw li l-

konsumaturi jingħataw it-tali 

informazzjoni. Jenħtieġ li l-informazzjoni 

ma tinkludi l-ebda kontenut promozzjonali 

li jħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-miżuri l-

aktar xierqa bbażati fuq in-natura tal-

prodott jew l-użu tiegħu. Jenħtieġ li l-

produtturi tal-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

fih il-plastik ikopru l-ispejjeż tal-miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni bħala parti mill-

obbligu tagħhom ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Il-Kummissjoni hija obbligata, 

f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 

li tgħin lill-Istati Membri fit-tfassil tal-

istrateġiji u l-pjanijiet għat-tnaqqis tat-

tixrid fil-baħar tal-irkaptu tas-sajd, anke 

permezz tas-sussidji mill-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 

(FEMS). L-isforzi jistgħu jinkludu 

kampanji u programmi ta' 

sensibilizzazzjoni dwar l-impatt ta' dan l-

iskart fuq l-ekosistemi tal-baħar, ir-

riċerka dwar il-fattibbiltà ta' rkaptu tas-

sajd bijodegradabbli/kompostabbli, 

proġetti edukattivi għas-sajjieda u 

programmi pubbliċi speċifiċi biex il-

plastik u oġġetti oħrajn jitneħħew minn 
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qiegħ il-baħar. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Id-Direttiva 2008/98/KE 

tistabbilixxi rekwiżiti minimi ġenerali 

għall-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti 

japplikaw għal skemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur stabbiliti b'din id-

Direttiva. Din id-Direttiva, madankollu, 

tistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur, 

pereżempju, ir-rekwiżit fuq il-produtturi ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss li jkopru l-ispejjeż tat-tindif tal-iskart. 

(19) Id-Direttiva 2008/98/KE 

tistabbilixxi rekwiżiti minimi ġenerali 

għall-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti 

japplikaw għal skemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur stabbiliti b'din id-

Direttiva. Din id-Direttiva, madankollu, 

tistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur, 

pereżempju, ir-rekwiżit fuq il-produtturi ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss li jkopru l-ispejjeż tat-tindif tal-iskart. 

F'dak li jirrigwarda l-irkaptu tas-sajd, l-

Istati Membri jenħtieġ li jadottaw il-

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsa 

mill-produtturi tal-irkaptu tas-sajd li 

fihom il-plastik, fit-twettiq tal-obbligi 

tagħhom minħabba r-responsabbiltà tal-

produttur, ikunu aġġustati, b'mod 

partikolari, biex jitqiesu d-durabbiltà, il-

possibbiltà ta' tiswija, l-użu mill-ġdid u l-

kapaċità ta' riċiklaġġ ta' tali rkaptu tas-

sajd imqiegħed fis-suq. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Is-sensibilizzazzjoni dwar l-iskart 

ikkawżat minn plastik u rkaptu tas-sajd li 

jintuża darba biss, u l-impatt ambjentali 

sinifikanti li jġib miegħu jenħtieġ li 

jitqiesu bħala element essenzjali tal-

Istrateġija tal-UE dwar il-Plastik 

minħabba li din se tagħti s-setgħa liċ-
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ċittadini biex jikkontribwixxu għat-

tnaqqis tal-iskart tal-plastik. Jenħtieġ li l-

Istati Membri jieħdu miżuri biex iqajmu 

kuxjenza dwar il-kwistjoni u biex 

ikollhom appoġġ finanzjarju disponibbli 

biex tiġi indirizzata, u jiffaċilitaw l-

iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-

komunitajiet u n-netwerks. 

Emenda  21 

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 2016, 

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 standard 

li jittestja jekk, bħala riżultat ta' 

dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika fl-

(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 2016, 

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 jew irkaptu tal-

baħar li jkun fih il-plastik li jintużaw 

darba biss. Dak l-istandard ikun jinkludi 

standard li jittestja jekk, bħala riżultat ta' 



 

AD\1163799MT.docx 19/33 PE625.586v02-00 

 MT 

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.  

kundizzjonijiet eżistenti ta' 

dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika fl-

ambjent tal-baħar, il-plastiks 

jiddekomponu kompletament f'diossidu tal-

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

f'perjodu 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. 

_________________ _________________ 

1 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 1 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 

l-iskart, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

jenħtiġilhom jappoġġjaw pjanijiet ta' ġbir 

tal-iskart fil-baħar bl-involviment, fejn 

possibbli, tal-bastimenti tas-sajd u 

jenħtiġilhom jiżguraw li l-faċilitajiet tal-

portijiet ikollhom il-kapaċità li jirċievu u 

jittrattaw dan l-iskart, b'mod partikolari 

permezz tar-riċiklaġġ; l-istess inċentivi 

pprovduti għar-ritorn tal-irkaptu tas-sajd 

jenħtieġ li japplikaw ugwalment għar-

ritorn tal-iskart li jkun ġie mistad b'mod 

passiv, kif ukoll għal skart li jkun inqabad 

taħt l-inizjattivi għas-sajd tal-iskart; ir-

rekwiżiti dwar il-faċilitajiet tal-portijiet 

jenħtieġ li jkunu proporzjonati u ma 
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jpoġġux piż amministrattiv eċċessiv fuq 

portijiet żgħar u mingħajr persunal jew 

fuq portijiet li jinsabu iżolati, 

partikolarment fi gżejjer remoti; 

 

 

Emenda  23 

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 l-Unjoni 

taqdi r-rwol tagħha biex issolvi l-

problema globali taż-żibel tal-plastik fil-

baħar, billi 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 billi 

tippromwovi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari b'mudelli tan-negozju, prodotti u 

materjali innovattivi, u b'hekk 

tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 

aktar effiċjenti u aktar sostenibbli tas-suq 

intern. 

Ġustifikazzjoni 

L-għan tal-proposta għandu jkun aktar viżibbli: l-Unjoni Ewropea għandha parti 

relattivament żgħira fil-ġenerazzjoni taż-żibel fil-baħar mad-dinja kollha billi tikkonsma 

madwar 16 % tal-plastik li jintuża darba biss globalment. Madankollu, jista' jkollha rwol 

importanti biex tinstab soluzzjoni u billi tagħti bidu għal ċirku vizzjuż billi tmexxi bl-eżempju. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "irkaptu tas-sajd" tfisser 

kwalunkwe prodott jew biċċa tagħmir li 

jintuża fis-sajd u fl-akkwakultura biex 

jimmira jew jaqbad riżorsi bijoloġiċi tal-

baħar jew li jkun f'wiċċ il-baħar u li jintuża 

bil-għan li jattira u jaqbad it-tali riżorsi 

(3) "irkaptu tas-sajd" tfisser 

kwalunkwe prodott jew biċċa tagħmir li 

jintuża fis-sajd u fl-akkwakultura biex 

ikollu fil-mira, jaqbad jew iżomm għat-

trobbija riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jew li 

jkun f'wiċċ il-baħar u li jintuża bil-għan li 
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bijoloġiċi tal-baħar; jattira, jaqbad jew iżomm it-tali riżorsi 

bijoloġiċi tal-baħar; 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) "irkaptu tas-sajd skartat" tfisser 

kwalunkwe rkaptu tas-sajd li jaqa' fid-

definizzjoni ta' skart skont id-Direttiva 

2008/98/KE, inklużi l-komponenti, is-

sustanzi jew il-materjali separati kollha, li 

kienu parti minn jew marbuta ma' tali 

rkaptu tas-sajd meta ġie skartat; 

(4) "irkaptu tas-sajd skartat" tfisser 

kwalunkwe rkaptu tas-sajd li jaqa' fid-

definizzjoni ta' skart skont id-Direttiva 

2008/98/KE, inklużi l-komponenti, is-

sustanzi jew il-materjali separati kollha, li 

kienu parti minn jew marbuta ma' tali 

rkaptu tas-sajd meta ġie skartat jew mitluf; 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) "skart mistad b'mod passiv" tfisser 

skart li jinġabar fix-xbieki matul l-

operazzjonijiet tas-sajd; 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "produttur" tfisser kull persuna 

fiżika jew ġuridika li, irrispettivament mill-

metodu ta' bejgħ użat, inklużi kuntratti 

mill-bogħod skont it-tifsira tad-Direttiva 

2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-25 ta' Ottubru 201150, tqiegħed 

fis-suq prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss u rkaptu tas-sajd li fih il-plastik, 

minbarra l-persuni li jwettqu attivitajiet tas-

sajd kif definiti fl-Artikolu 4(28) tar-

Regolament (KE) Nru 1380/2013 tal-

(10) "produttur" tfisser kull persuna 

fiżika jew ġuridika li, irrispettivament mill-

metodu ta' bejgħ użat, inklużi kuntratti 

mill-bogħod skont it-tifsira tad-Direttiva 

2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-25 ta' Ottubru 201150, tqiegħed 

fis-suq prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss u rkaptu tas-sajd li fih il-plastik, 

minbarra l-persuni li jwettqu attivitajiet tas-

sajd kif definiti fl-Artikolu 4(28) tar-

Regolament (KE) Nru 1380/2013 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill51; Parlament Ewropew u tal-Kunsill51; 

_________________ _________________ 

50 Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-

konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-

Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 

1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

(ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64–88). 

50 Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-

konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-

Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 

1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

(ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64–88). 

51 Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni 

tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-

Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 

1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-

Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 

639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 

22). 

51 Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni 

tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-

Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 

1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-

Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 

639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 

22). 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 

 

 

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 

dawn li ġejjin: 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li kull prodott tal-plastik li jintuża 

darba biss li huwa elenkat fil-Parti D tal-

Anness u rkupru tas-sajd li jkun fih il-

plastik, meta jitqiegħdu fis-suq ikunu 

mmarkati b'mod li jidher u jinqara b'mod 

ċar u li ma jitħassarx sabiex il-konsumaturi 

jkunu mgħarrfa b'dan li ġej: 

(a) l-għażliet xierqa għar-rimi tal-

prodott jew il-mezzi għar-rimi tal-iskart li 

għandhom jiġu evitati għal dak il-prodott,  

(a) l-għażliet xierqa għar-rimi tal-

prodott jew il-mezzi għar-rimi tal-iskart li 

għandhom jiġu evitati għal dak il-prodott, 

(b) l-impatti ambjentali negattivi tar-

rimi tal-iskart jew tat-tixrid taż-żibel jew ta' 

rimi ieħor inadegwat tal-iskart tal-prodotti, 

(b) l-impatti ambjentali negattivi tar-

rimi tal-iskart jew tat-tixrid taż-żibel jew ta' 

rimi ieħor inadegwat tal-iskart tal-prodotti, 
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jew u 

(c) il-preżenza tal-plastiks fil-prodott. (c) il-preżenza tal-plastiks fil-prodott 

u, jekk ikun il-każ, id-disponibbiltà ta' 

prodotti alternattivi b'karatteristiċi 

operattivi simili. 

2. Il-Kummissjoni għandha, sa... [12-

il xahar qabel id-data tat-traspożizzjoni ta' 

din id-Direttiva], tadotta att ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

ispeċifikazzjonijiet għall-immarkar 

imsemmi 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, sa... [12-

il xahar qabel id-data tat-traspożizzjoni ta' 

din id-Direttiva], tadotta att ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

ispeċifikazzjonijiet għall-immarkar 

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

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

 
3. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafu 1, ir-rekwiżiti tal-immarkar 

adottati skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1224/2009 japplikaw għall-irkaptu 

tas-sajd." 

 

Emenda  29 

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 li dawk l-iskemi tar-

responsabbiltà estiża tal-produttur jiksbu 

livell aħjar ta' ġbir u ta' riċiklaġġ għall-

irkaptu tas-sajd.  Sabiex dan jiġi żgurat, l-

Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-

iskemi, fost affarijiet oħra: 

 (a) jinkludu programmi ta' 

monitoraġġ, traċċar u rappurtar; 

 (b) ikopru operazzjonijiet ta' rkupru. 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri jistgħu wkoll 

jistabbilixxu skemi ta' rifużjoni tad-

depożitu biex jinkoraġġixxu r-ritorn ta' 

rkapti tas-sajd qodma, abbandunati jew 

mhux stabbli, modulati sabiex iqisu r-

riskju ta' telf aċċidentali tal-irkaptu tas-

sajd jew partijiet minnu. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-Istati Membri għandhom 

jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 

li l-kontribuzzjonijiet finanzjarji mħallsa 

mill-produtturi tal-irkaptu tas-sajd li 

fihom il-plastik fit-twettiq tal-obbligi 

tagħhom minħabba r-responsabbiltà tal-

produttur ikunu aġġustati, filwaqt li 

jitqiesu, b'mod partikolari d-durabbiltà, il-

possibbiltà ta' tiswija, l-użu mill-ġdid u l-

kapaċità ta' riċiklaġġ tal-irkaptu tas-sajd 

li l-produtturi jqiegħdu fis-suq. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3c (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3c. L-Istati Membri għandhom 
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jimplimentaw ukoll inċentivi finanzjarji 

addizzjonali għas-sajjieda biex idaħħlu 

rkaptu tas-sajd skartat fuq l-art, kif ukoll 

skart ieħor tal-plastik miġbur mis-sajjieda 

fil-baħar. L-Istati Membri għandhom 

ineħħu l-piżijiet u l-impedimenti 

burokratiċi legali u finanzjarji żejda 

kollha għall-iskart tal-irkaptu u l-ġbir tal-

iskart tal-plastik u l-ħatt l-art mis-sajjieda 

kemm jista' jkun. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jippromwovu l-istabbiliment ta' 

programm pubbliku speċifiku għat-

tneħħija ta' oġġetti tal-plastik u ta' oġġetti 

oħra minn qiegħ il-baħar; 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) jistabbilixxu sistema ta' rappurtar 

diġitali obbligatorja fl-UE kollha għal 

bastimenti tas-sajd individwali biex 

jissenjalaw telf ta' rkaptu fuq il-baħar, 

sabiex jappoġġaw l-azzjoni ta' rkupru 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9a 
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 Skemi ta' inċentivi 

 1. Fil-programmi operattivi 

ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), l-

Istati Membri għandhom jinkludu appoġġ 

finanzjarju għall-iżvilupp ta' pjan ta' 

azzjoni b'kollaborazzjoni mal-

organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-

assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-bastimenti, 

entitajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet 

għall-konservazzjoni tal-ambjent u s-

settur ikkonċernat kollu. Dan għandu 

jinkludi miżuri relatati mal-irkupru ta' 

skart ta' rkaptu tas-sajd, kif ukoll it-titjib 

tal-infrastruttura u proċessi ta' 

mmaniġġjar tal-iskart fil-bastimenti u fil-

portijiet. 

 2. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu skema fil-portijiet fejn jiġu 

ddepożitati, irkuprati u ritornati xbieki 

tas-sajd, li għandhom jiġu inklużi fil-pjan 

ta' azzjoni stabbilit f'konformità mal-

paragrafu 1. 

 3. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu skema fil-portijiet għall-

kontroll u r-reġistrazzjoni tax-xbieki, li 

għandha tiġi inkluża fil-pjan ta' azzjoni 

stabbilit f'konformità mal-paragrafu 1. 

 4. L-Istati Membri għandhom ifasslu 

mekkaniżmi ta' appoġġ għar-R&Ż għall-

iżvilupp ta' xbieki aktar traċċabbli u li 

jniġġsu inqas fil-forma ta' inċentivi għal 

kumpaniji li jimmanifatturaw l-irkaptu 

tas-sajd. Dan għandu jinkludi 

investimenti fl-iżvilupp ta' materjali ġodda 

b'inqas impatt fuq l-ambjent. 

Ġustifikazzjoni 

Kif stipulat fil-premessa 16, hemm bżonn ta' inċentivi għall-operaturi biex jippromwovu 

kultura ta' protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, biex gradwalment jitnaqqas iż-żibel fil-baħar u 

biex jiġi eliminat it-telf tax-xbieki fil-baħar. 
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Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9b 

 Skart mistad b'mod passiv 

 1. L-Istati Membri għandhom 

jadottaw pjanijiet nazzjonali proporzjonati 

biex jiżguraw li l-portijiet kollha fejn 

jistgħu jiġu ospitati l-bastimenti tas-sajd 

minbarra l-portijiet mingħajr persunal u 

l-portijiet li jinsabu iżolati, ikunu kapaċi 

jwettqu l-ġbir u t-trattament sussegwenti 

tal-iskart mistad b'mod passiv waqt 

attivitajiet normali tas-sajd sabiex iħeġġu 

l-ġbir separat, l-użu mill-ġdid u r-

riċiklaġġ ta' tali skart. 

 2. Tali pjanijiet għandhom jiġu 

stipulati f'konformità mal-linji gwida 

stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni OSPAR 

2016/1 dwar it-tnaqqis tal-iskart fil-baħar 

permezz tal-implimentazzjoni tal-

inizjattivi ta' sajd għall-iskart. 

 3. Minbarra r-riżorsi magħmula 

disponibbli mill-FEMS, l-Istati Membri 

jistgħu jistabbilixxu u jżommu fond 

nazzjonali sabiex jappoġġjaw il-ġbir tal-

iskart mistad b'mod passiv mill-bastimenti 

tas-sajd. Il-fond jista' jintuża biex jiżgura 

l-funzjonament tal-inizjattivi ta' sajd 

għall-iskart, inkluż il-forniment ta' 

faċilitajiet ta' ħżin tal-iskart abbord, il-

monitoraġġ tal-iskart mistad b'mod 

passiv, it-taħriġ u l-promozzjoni tal-

parteċipazzjoni volontarja fl-inizjattiva u 

l-ispejjeż tat-trattament tal-iskart, kif ukoll 

biex ikopri l-ispejjeż tal-persunal meħtieġ 

għall-funzjonament ta' tali skemi. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 

biex jinfurmaw lill-konsumaturi tal-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

elenkati fil-Parti G tal-Anness u tal-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik dwar dawn li ġejjin: 

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 

biex jinfurmaw lill-atturi kollha rilevanti, 

partikolarment lill-konsumaturi, lis-settur 

tas-sajd, u lill-komunitajiet tas-sajd dwar 

il-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

elenkati fil-Parti G tal-Anness u tal-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik dwar dawn li ġejjin: 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-sistemi disponibbli għall-użu 

mill-ġdid u l-għażliet għall-ġestjoni tal-

iskart għal dawk il-prodotti u għal dak l-

irkaptu tas-sajd li fih il-plastik kif ukoll l-

aqwa prattiki tal-ġestjoni tajba tal-iskart 

imwettqa skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 

2008/98/KE; 

(a) id-disponibbiltà ta' alternattivi ta' 

użu mill-ġdid u l-għażliet għall-ġestjoni 

tal-iskart għal dawk il-prodotti u għal dak 

l-irkaptu tas-sajd li fih il-plastik kif ukoll l-

aqwa prattiki tal-ġestjoni tajba tal-iskart 

imwettqa skont l-Artikolu 13 tad-

Direttiva 2008/98/KE; 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) għandhom jiġu promossi 

programmi biex tiżdied is-

sensibilizzazzjoni dwar l-impatt tal-

mikroplastiks u tal-iskart tal-plastik fuq l-

ambjent tal-baħar u biex jiġi evitat li dan 

jilħaq il-baħar. 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

tkun disponibbli gwida għall-atturi 

rilevanti kollha, b'mod partikolari dawk 

fis-settur tas-sajd, sabiex ikunu jistgħu 

jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex inaqqsu 

l-iskart li joriġina mill-irkaptu tas-sajd li 

jkun fih il-plastik. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Informazzjoni dwar il-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni 

Informazzjoni dwar il-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni u obbligi ta' rappurtar 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) stimi tal-ammonti ta' skart fil-

baħar li joriġina fi prodotti koperti b'din 

id-Direttiva sabiex jiġu mmonitorjati l-

effetti tal-miżuri meħuda; 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Għal kull sena kalendarja l-Istati 

Membri għandhom jinnotifikaw lill-

Kummissjoni dwar id-data dwar l-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik imqiegħed fis-suq 

u dwar l-irkaptu tas-sajd skartat miġbur u 

ttrattat. Id-data għandha tiġi rrappurtata 

fil-format stabbilit mill-Kummissjoni 

f'konformità mal-paragrafu 4. 
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 L-ewwel perjodu ta' rappurtar għandu 

jibda fl-ewwel sena kalendarja sħiħa wara 

l-adozzjoni tal-att ta' implimentazzjoni li 

jistabbilixxi l-format tar-rappurtar 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-

paragrafu 4. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxu l-format 

tas-sett ta' data, tal-informazzjoni u tad-

data msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-

atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 16(2). 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-

format tas-sett ta' data, tal-informazzjoni u 

tad-data msemmija fil-paragrafi 1u 3a. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 

jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 16(2). 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) ikunx seħħ titjib fil-livell tar-

riċiklaġġ għall-irkaptu tas-sajd u jekk l-

introduzzjoni ta' miri kwantitattivi hijiex 

meħtieġa biex tiżgura progress suffiċjenti 

fil-ġejjieni 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) huwiex possibbli li jiġu stabbiliti 

miri kwantitattivi vinkolanti tal-Unjoni 

għar-riċiklaġġ tal-irkaptu tas-sajd li jkun 

fih il-plastik; 
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Emenda  47 

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 

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. 

(c) sarx biżżejjed progress xjentifiku u 

tekniku, u kriterji jew standard għall-

bijodegradabbiltà fl-ambjent marin 

applikabbli għal prodotti tal-plastik jew 

irkaptu tas-sajd li jkun fih il plastik li 

jintużaw darba biss fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva u jekk 

ġewx żviluppati s-sostituti tagħhom, sabiex 

jiġi ddeterminat liema prodotti m'għadx 

għandhom bżonn ikunu soġġetti għar-

restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq, fejn 

xieraq. 
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