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Emenda 1
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 7a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/65/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 
ta’ Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-
użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-
tagħmir elettriku u elettroniku (RoHS)

Or. en

Emenda 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2011 
intitolata “Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-
Istrateġija Ewropa 2020”
(KUMM(2011) 0021),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2011 
intitolata “Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-
Istrateġija Ewropa 2020”
(KUMM(2011) 0021), kif ukoll ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 
ta’ Mejju 2012 dwar Ewropa li tuża r-
riżorsi b’effiċjenza (P7 – TA(2012)0223),

Or. en

Emenda 3
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 15a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar Ewropa li tuża 
r-riżorsi b’effiċjenza, (P7 – TA 
(2012)0223),
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Or. en

Emenda 4
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 15b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-20 ta’ April 2012 dwar l-assigurazzjoni 
ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020 (P7 – TA(2012)0146),

Or. en

Emenda 5
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 15c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni intitolata "L-assigurazzjoni 
ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: 
strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020’ (COM(2011)244),

Or. en

Emenda 6
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 18a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni xxxx/2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni 
Ambjentali tal-Unjoni sal-2020

Or. en

Emenda 7
Marusya Lyubcheva
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-iskart tal-plastik mhuwiex 
indirizzat speċifikament mill-leġiżlazzjoni
tal-UE;

A. billi l-iskart tal-plastik mhuwiex 
indirizzat speċifikament mil-leġiżlazzjoni
tal-UE u mhux meqjus bħala parti mill-
fluss ġenerali ta’ skart minkejja l-
karatteristiċi partikolari tiegħu;

Or. bg

Emenda 8
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, joqtol il-
ħajja marina u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, sustanzi li huma karċinoġeni, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, 
metalli tqal u sustanzi organiċi li jniġġsu 
persistenti fl-ekosistemi;

Or. en

Emenda 9
Karl-Heinz Florenz
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jistgħu jniġġsu 
persistenti fl-ekosistemi;

(Traduzzjoni żbaljata meta mqabbla mal-
EN)

Or. de
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Emenda 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-użu ta’ kuljum tal-plastik għandu 
bħala effett li l-iskart tal-plastik jinġema’ 
fi kwantitajiet kbar, u li dan jista’ 
jippersisti fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, 
jipprovoka reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa 
interferenti endokrinali, elementi 
karċinoġeni u sustanzi organiċi li jniġġsu 
persistenti fl-ekosistemi;

Or. lt

Emenda 11
Daciana Octavia Sârbu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi u l-katina alimentari;

Or. en

Emenda 12
Sabine Wils
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi, inkluż il-katina alimentari, li 



AM\1005775MT.doc 7/85 PE521.520v01-00

MT

jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-bnedmin;

Or. en

Emenda 13
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-iskart tal-plastik jista’ jippersisti 
fl-ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

B. billi l-biċċa l-kbira tal-iskart tal-plastik
mhuwiex bijodegradabbli u jippersisti fl-
ambjent għal mijiet ta’ snin, jipprovoka 
reazzjonijiet tossiċi u jirrilaxxa partiċelli, 
inklużi partiċelli ta’ daqs nanometriku li 
jidħlu fil-katina tal-ikel permezz tal-
ħamrija u l-baħar, kif ukoll interferenti 
endokrinali, elementi karċinoġeni u 
sustanzi organiċi li jniġġsu persistenti fl-
ekosistemi;

Or. bg

Emenda 14
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ba (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi l-iskart tal-plastik jifforma parti 
kbira mill-kwistjoni li dejjem qed tikber 
dwar iż-żibel fil-baħar, li jniġġes l-ilmijiet 
tagħna u jagħmel ħsara lill-kreaturi li 
jgħixu fl-ambjent tal-baħar u l-madwar;

Or. en

Emenda 15
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Bb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Bb. billi għandhom isiru iktar sforzi 
sabiex l-iskart tal-plastik li attwalment qed 
iniġġes l-ilmijiet tagħna jinġabar, jintuża
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mill-ġdid u jiġi rriċiklat; 

Or. en

Emenda 16
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, ir-
rimi illegali u t-trasport mhux xieraq tal-
iskart tal-plastik wasslu għal danni
sinifikanti fl-ambjent u l-ħajja marina, u 
għal żidiet fl-esportazzjoni tal-iskart, li 
jirriżultaw f’telf ta’ materjali u impjiegi fl-
UE;

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, in-
nuqqas ta’ miri rilevanti u mekkaniżmi ta’ 
prezzijiet, ir-rimi illegali u ż-żieda tal-
esportazzjonijiet tal-iskart tal-plastik, 
b’mod partikolari l-esportazzjonijiet 
illegali, wasslu għal danni sinifikanti fl-
ambjent u l-ħajja marina, li rriżultaw fit-
telf ta’ materjal u impjiegi fl-UE u fi ħsara 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent fl-
UE u fil-pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 17
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, ir-
rimi illegali u t-trasport mhux xieraq tal-
iskart tal-plastik wasslu għal danni 
sinifikanti fl-ambjent u l-ħajja marina, u 
għal żidiet fl-esportazzjoni tal-iskart, li 
jirriżultaw f’telf ta’ materjali u impjiegi fl-
UE;

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, ir-
rimi illegali u t-trasport mhux xieraq tal-
iskart tal-plastik wasslu għal danni 
sinifikanti fl-ambjent u l-ħajja marina, u
domanda insuffiċjenti ta' materjali 
riċiklati wasslu għal żidiet fl-esportazzjoni 
tal-iskart, li jirriżultaw f’telf ta’ materjali u 
impjiegi fl-UE;

Or. fr

Emenda 18
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, ir-
rimi illegali u t-trasport mhux xieraq tal-
iskart tal-plastik wasslu għal danni 
sinifikanti fl-ambjent u l-ħajja marina, u 
għal żidiet fl-esportazzjoni tal-iskart, li 
jirriżultaw f’telf ta’ materjali u impjiegi fl-
UE;

C. billi implimentazzjoni u infurzar dgħajfa 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, ir-
rimi illegali u l-imballaġġ, l-ipproċessar u
t-trasport mhux xieraq tal-iskart tal-plastik
iwasslu għal danni sinifikanti fl-ambjent u 
l-ħajja marina, u għal żidiet fl-
esportazzjoni tal-iskart, li jirriżultaw f’telf 
ta’ materjali u impjiegi fl-UE;

Or. bg

Emenda 19
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi n-nuqqas ta’ strateġija u 
regolamentazzjoni mmirati, kif ukoll id-
diffikultajiet tekniċi tat-trattament tal-
iskart tal-plastik jikkontribwixxu għaż-
żieda tad-danni kkawżati lis-saħħa tal-
bniedem minħabba l-akkumulazzjoni 
tiegħu;

Or. bg

Emenda 20
Ismail Ertug
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi t-tnaqqis qawwi fl-użu ta’ boroż 
tal-plastik fl-Irlanda jenfasizza l-effettività 
ta’ taxxa fuq dan it-tip ta’ prodotti u billi 
miżuri bħal dawn jikkontribwixxu b’mod 
effettiv għall-evitar ta’ skart tal-plastik; 

Or. de

Emenda 21
Anna Rosbach
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi l-iskart tal-plastik ma għandux 
jibqa’ jitqies bħala żibel iżda minflok 
għandu jitqies bħala riżorsa;

Or. en

Emenda 22
Kathleen Van Brempt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi r-regolamentazzjoni attwali ma 
twassalx għal implimentazzjoni koerenti 
tal-ġerarkija prevista fil-qasam tal-iskart, 
li hija raġuni għaliex perċentwal kbir 
ħafna tal-materjali tal-plastik li 
potenzjalment jistgħu jerġgħu jintużaw 
u/jew jiġu rriċiklati qed jintilfu fl-
inċineraturi tal-iskart; billi projbizzjoni 
fuq ir-rimi f’miżbliet tal-iskart tal-plastik 
ma tippermettix, fiha nfisha, l-irkupru tal-
materja prima bil-mod mixtieq minħabba 
li dawn il-volumi jiġu diretti lejn l-
inċineraturi; 

Or. nl

Emenda 23
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi fil-każ tal-iskart tal-plastik 
għandhom jiġu enfasizzati l-prevenzjoni u 
l-minimizzazzjoni, filwaqt li jiġi mħeġġeġ 
li l-produtturi jagħżlu materjali 
alternattivi u aktar sostenibbli meta jiġu 
ddisinjati l-prodotti tagħhom.

Or. es
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Emenda 24
Kathleen Van Brempt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Cb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Cb. billi fl-2010, xejn inqas minn 
95.5 biljun basket tal-plastik ġew 
ikkummerċjalizzati fl-Unjoni Ewropea 
kollha u l-maġġoranza tagħhom, jiġifieri 
92 %, kienu li jintużaw darba; 

Or. nl

Emenda 25
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Cb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Cb. billi mhux l-Istati Membri kollha 
qegħdin jagħmlu biżżejjed biex jissortjaw 
u jirriċiklaw l-iskart tal-plastik;

Or. en

Emenda 26
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-ekoinnovazzjoni u l-ekodisinn fil-
prodotti tal-plastik huma kruċjali għall-
kompetittività, jgħinu lill-industrija tadatta 
għall-pressjonijiet ta’ prezzijiet tar-riżorsi 
għoljin u l-iskarsità tal-materjali, u 
jiżviluppaw it-Teknoloġiji Abilitanti 
Essenzjali (KETs) għal soċjetà sostenibbli;

D. billi l-ekoinnovazzjoni u l-ekodisinn fil-
prodotti tal-plastik huma kruċjali għall-
kompetittività, jgħinu lill-industrija tadatta 
għall-pressjonijiet ta’ żvilupp sostenibbli,
prezzijiet tar-riżorsi għoljin u l-iskarsità 
tal-materjali, u jiżviluppaw it-Teknoloġiji 
Abilitanti Essenzjali (KETs) għal soċjetà 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 27
Christofer Fjellner
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-ekoinnovazzjoni u l-ekodisinn
fil-prodotti tal-plastik huma kruċjali għall-
kompetittività, jgħinu lill-industrija tadatta 
għall-pressjonijiet ta’ prezzijiet tar-riżorsi 
għoljin u l-iskarsità tal-materjali, u 
jiżviluppaw it-Teknoloġiji Abilitanti 
Essenzjali (KETs) għal soċjetà sostenibbli;

D. billi l-innovazzjoni u d-disinn fil-
prodotti tal-plastik huma kruċjali għall-
kompetittività, jgħinu lill-industrija tadatta 
għall-pressjonijiet ta’ prezzijiet tar-riżorsi 
għoljin u l-iskarsità tal-materjali, u 
jiżviluppaw it-Teknoloġiji Abilitanti 
Essenzjali (KETs) għal soċjetà sostenibbli;

Or. en

Emenda 28
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-basktijiet tal-plastik huma sors 
importanti ta’ tniġġis u għaldaqstant 
huma ristretti jew projbiti f'iżjed minn 
kwart tal-pajjiżi tad-dinja;

Or. en

Emenda 29
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-vantaġġi tal-materjali tal-plastik 
joffru l-opportunità ta’ tkabbir kontinwu 
tal-firxa u l-mudelli tagħhom, kif ukoll 
żieda fl-użu tagħhom li jwasslu għal żieda 
qawwija fil-volumi u l-varjetà ta’ skart 
tal-plastik;

Or. bg

Emenda 30
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata, mhux tossika u ċirkulari minn 
nieqa sa nieqa, ibbażata fuq il-kunċett ta’ 
skart mhux perikoluż li jista’ jintuża mill-
ġdid/huwa riċiklabbli bħala riżorsa u 
applikazzjoni stretta tal-ġerarkija tal-
iskart kif stabbilit fid-Direttiva 
2008/98/KE;

Or. en

Emenda 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

E. billi grad ogħla ta’ riċiklaġġ jista’ jgħin
l-UE tibbenefika f’termini ta’ ħolqien tax-
xogħlijiet u tkabbir minn sforzi robusti 
biex titmexxa ’l quddiem ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

Or. en

Emenda 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa,
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

E. billi prestazzjoni aħjar fir-riċiklaġġ
tista’ tgħin l-UE tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
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riżorsa;

Or. en

Emenda 33
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

E. billi permezz ta’ iktar riċiklaġġ l-UE 
tista’ tibbenefika f’termini ta’ ħolqien tax-
xogħlijiet u tkabbir minn sforz robust għal 
mixja lejn ekonomija bbilanċjata u 
ċirkulari minn nieqa sa nieqa, ibbażata fuq 
il-kunċett ta’ skart bħala riżorsa;

Or. de

Emenda 34
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 
riżorsa;

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, u 
ċirkulari minn nieqa sa nieqa, ibbażata fuq 
il-kunċett ta’ skart bħala riżorsa;

Or. en

Emenda 35
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala 

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet, tkabbir u sigurtà 
tal-provvista minn sforz robust għal mixja 
lejn ekonomija bbilanċjata u ċirkulari minn 
nieqa sa nieqa, ibbażata fuq il-kunċett ta’ 
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riżorsa; skart bħala riżorsa;

Or. en

Emenda 36
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala
riżorsa;

E. billi l-UE tista’ tibbenefika f’termini ta’ 
ħolqien tax-xogħlijiet u tkabbir minn sforz 
robust għal mixja lejn ekonomija 
bbilanċjata u ċirkulari minn nieqa sa nieqa, 
ibbażata fuq il-kunċett ta’ skart bħala
materja prima sekondarja;

Or. bg

Emenda 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ea (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ea. billi l-potenzjal ekonomiku għar-
riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik huwa ħafna 
ogħla mit-33 % milħuq rigward l-iskart 
tal-imballaġġ tal-plastik u l-25 % milħuq 
rigward l-iskart totali tal-plastik fil-
mument; 

Or. en

Emenda 38
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ea (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ea. billi r-rati għolja tar-riċiklaġġ joffru 
soluzzjonijiet għan-nuqqas tal-materja 
prima.

Or. es
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Emenda 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Eb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Eb. billi l-istatistika dwar l-ammont ta’ 
skart tal-plastik esportat ’il barra mill-UE 
hija, fil-parti l-kbira, nieqsa; 

Or. en

Emenda 40
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Eb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Eb. billi xi konsumaturi infurmati jista’ 
jkollhom rwol deċiżiv fil-promozzjoni ta’ 
linji gwida aktar sostenibbli tal-
produzzjoni għall-plastik u prodotti tal-
plastik li jippromwovu wkoll l-użu aktar 
effiċjenti tar-riżorsi u li, fuq kollox, huwa 
meħtieġ l-għarfien biex itemmu l-
perċezzjoni tal-plastik bħala materjal li 
ma jagħmilx ħsara, ta’ spejjeż baxxi u 
mingħajr ebda valur fih innifsu.

Or. es

Emenda 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ec (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ec. billi huwa stmat li madwar 80 miljun 
tunnellata ta’ skart tal-plastik qed jibqgħu 
fil-wiċċ fl-Oċean Atlantiku u l-Oċean 
Paċifiku; 

Or. en

Emenda 42
Vittorio Prodi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni u infurzar iktar
rigorużi tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-
iskart, b’mod speċifiku rigward il-
ġerarkija tal-iskart: prevenzjoni, użu mill-
ġdid, riċiklaġġ, u rkupru;

Or. en

Emenda 43
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik
f’konformità mar-regolament dwar l-
iskart kif ukoll implimentazzjoni iktar 
rigoruża u armonizzata tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti dwar l-iskart, b’mod partikolari 
fl-Istati Membri li għadhom ma laħqux l-
objettivi tar-riċiklaġġ eżistenti;

Or. fr

Emenda 44
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll it-traspożizzjoni sħiħa u l-
implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart fit-
28 Stat Membru kollha tal-Unjoni 
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Ewropea;

Or. ro

Emenda 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar koerenti kif 
ukoll iktar rigoruża tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti dwar l-iskart;

Or. en

Emenda 46
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar uniformi, 
konsistenti u rigoruża tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti dwar l-iskart;

Or. en

Emenda 47
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar uniformi, 
iktar konsistenti u iktar rigoruża tal-
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leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

Or. de

Emenda 48
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u
jinsisti fuq il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar uniformi u
rigoruża tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-
iskart;

Or. en

Emenda 49
Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni konsistenti u
rigoruża tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-
iskart;

Or. en

Emenda 50
Christofer Fjellner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik 
kif ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża 

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal implimentazzjoni 
iktar rigoruża tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar l-iskart;
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tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

Or. en

Emenda 51
Jolanta Emilia Hibner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik 
kif ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża 
tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal implimentazzjoni 
iktar rigoruża tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar l-iskart;

Or. pl

Emenda 52
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal leġiżlazzjoni
speċifika tal-UE dwar l-iskart tal-plastik kif 
ukoll implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

1. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni u 
jagħraf il-bżonn għal azzjoni speċifika tal-
UE dwar l-iskart tal-plastik kif ukoll 
implimentazzjoni iktar rigoruża tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iskart;

Or. en

Emenda 53
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Huwa konxju wkoll dwar il-fatt li ċerti 
Stati Membri se jkollhom bżonn perjodu 
ta’ tranżizzjoni biex jilħqu l-miri stabbiliti 
fil-livell Ewropew;

Or. ro
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Emenda 54
Sabine Wils
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jenfasizza li fid-Direttiva Qafas dwar 
l-Iskart hemm ġerarkija tal-iskart li 
għandha tiġi rrispettata fil-ġestjoni tal-
iskart tal-plastik li skontha r-riċiklaġġ tal-
iskart tal-plastik huwa l-aqwa għażla 
segwit mill-irkupru tal-enerġija, waqt li r-
rimi fil-miżbliet huwa biss l-aħħar 
soluzzjoni inevitabbli.

Or. en

Emenda 55
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1b. Iqis li l-pjanifikazzjoni strateġika tista’ 
tkun il-punt ta’ tluq għal ġestjoni tajba 
tal-iskart; 

Or. ro

Emenda 56
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jinnota li l-plastik fil-qasam tal-
ippakkjar jikkontribwixxi għall-
preservazzjoni tal-kwalità u għall-
estensjoni tal-ħajja fuq l-ixkaffa ta’ 
prodotti ta’ kull tip, u għalhekk għaż-
żieda fil-kwalità tal-ħajja; jenfasizza l-
ħtieġa tal-perspettiva differenzjata, li 
tgħid li l-imballaġġ tal-plastik mhux f’kull 
każ huwa l-metodu meħtieġ biex tittawwal 
il-ħajja tal-prodott fuq l-ixkaffa; 
jenfasizza l-ħtieġa biex tissaħħaħ il-
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kuxjenza taċ-ċittadini li l-materjal tal-
plastik mhux neċessarjament materjal 
mhux riutilizzabbli jew skart, iżda fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet jista’ jintuża iktar 
minn darba;

Or. de

Emenda 57
Jolanta Emilia Hibner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 
li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu 
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma 
dawk li jaqgħu taħt l-umbrella tal-
leġiżlazzjoni industrijali jew kummerċjali;

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik;

Or. pl

Emenda 58
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi 
mill-imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar 
l-Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart u l-ekonomija 
ċirkulari iktar konsistenti fi ħdan qafas tal-
“kontroll tal-idoneità” tal-leġiżlazzjoni ta’ 
bħalissa, u peress li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik
domestiku, kummerċjali u industrijali u li, 
min-naħa l-oħra, l-imballaġġ tal-plastik 



AM\1005775MT.doc 23/85 PE521.520v01-00

MT

li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu 
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma 
dawk li jaqgħu taħt l-umbrella tal-
leġiżlazzjoni industrijali jew kummerċjali;

jikkostitwixxi 40 % tal-iskart tal-plastik, 
filwaqt li l-oħrajn, inklużi ma’ materjal 
ieħor fil-prodotti, huma aktar diffiċli biex 
jiġu rriċiklati u rkuprati, huwa neċessarju 
li terġa’ tiġi vvalutata din id-Direttiva 
sabiex fiha jiġu inklużi r-regoli ta’
ekodisinn tal-imballaġġ tal-plastik filwaqt 
li jinżammu l-objettivi tar-riċiklaġġ. 

Or. fr

Emenda 59
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 
li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma 
dawk li jaqgħu taħt l-umbrella tal-
leġiżlazzjoni industrijali jew kummerċjali;

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 
li tiġi riveduta dik id-Direttiva u jiġu
introdotti, b’konformità mal-ġerarkija tal-
iskart, l-ewwel nett, rekwiżiti ċari dwar il-
prevenzjoni kemm f’termini tat-tnaqqis 
tal-ġenerazzjoni tal-iskart kif ukoll tal-
eliminazzjoni gradwali tal-użu tal-plastik
li jiddependi fuq materjali/addittivi 
perikolużi, u t-tieni nett, miri ta’ użu mill-
ġdid;

Or. en

Emenda 60
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
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fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 
li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu 
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma dawk 
li jaqgħu taħt l-umbrella tal-leġiżlazzjoni 
industrijali jew kummerċjali;

fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ u minn prodotti li jintużaw 
darba filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza 
li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu 
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma dawk 
li jaqgħu taħt l-umbrella tal-leġiżlazzjoni 
industrijali jew kummerċjali;

Or. bg

Emenda 61
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ urġenza
li tiġi riveduta dik id-Direttiva billi jiġu 
sseparati n-normi tal-iskart li jappartjenu 
għall-isfera tal-ambjent mir-regoli u l-
istandards tal-prodotti bħalma huma dawk 
li jaqgħu taħt l-umbrella tal-leġiżlazzjoni 
industrijali jew kummerċjali;

2. Jenfasizza li biex tagħmel l-approċċ tal-
KE lejn il-flussi tal-iskart iktar konsistenti 
fi ħdan qafas tal-“kontroll tal-idoneità” tal-
leġiżlazzjoni ta’ bħalissa, u peress li 
madwar 40 % tal-iskart tal-plastik jiġi mill-
imballaġġ filwaqt li d-Direttiva dwar l-
Imballaġġ hija l-unika waħda b’mira 
speċifika għall-ġbir tal-iskart tal-plastik, 
huwa meħtieġ li jiġu implimentati aħjar 
id-direttivi eżistenti kif ukoll li tiġi 
riveduta dik id-Direttiva billi jiġu sseparati 
n-normi tal-iskart li jappartjenu għall-isfera 
tal-ambjent mir-regoli u l-istandards tal-
prodotti bħalma huma dawk li jaqgħu taħt 
l-umbrella tal-leġiżlazzjoni industrijali jew 
kummerċjali;

Or. en

Emenda 62
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jenfasizza li d-Direttiva dwar l-Imballaġġ 
eżistenti għandha tiġi implimentata u 
infurzata b’mod usa’ u iżjed konsistenti; 
jenfasizza li l-prinċipji tas-suq intern fid-
Direttiva dwar l-Imballaġġ ma ostakolawx 
l-objettivi ambjentali meta l-miri tal-
proposti kellhom l-għan ġenwin li jilħqu 
standards ambjentali ogħla;  jemmen bil-
qawwi li d-Direttiva dwar l-Imballaġġ 
tipprovdi bażi solida biex jiġi ttrattat l-
iskart;  jitlob li fid-Direttiva jiġu inklużi 
miri speċifiċi armonizzati ta’ riċiklaġġ tal-
fluss tal-iskart, li jistgħu jistimolaw iktar 
ir-riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik, u joħolqu 
kundizzjonijiet ekwi b’konformità mal-
ġerarkija tal-iskart; 

Or. en

Emenda 63
Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jenfasizza li d-Direttiva dwar l-Imballaġġ 
eżistenti għandha tiġi implimentata u 
infurzata b’mod usa’ u iżjed konsistenti; 
jenfasizza li l-prinċipji tas-suq intern fid-
Direttiva dwar l-Imballaġġ ma ostakolawx 
l-objettivi ambjentali meta l-miri tal-
proposti kellhom l-għan ġenwin li jilħqu 
standards ambjentali ogħla;  jemmen bil-
qawwi li d-Direttiva dwar l-Imballaġġ 
tipprovdi bażi solida biex jiġi ttrattat l-
iskart tal-imballaġġ;  jitlob li fid-Direttiva 
jiġu inklużi miri speċifiċi armonizzati ta’ 
riċiklaġġ tal-fluss tal-iskart, li jistgħu 
jistimolaw iktar ir-riċiklaġġ tal-iskart tal-
plastik, u joħolqu kundizzjonijiet ekwi 
b’konformità mal-ġerarkija tal-iskart; 

Or. en
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Emenda 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jenfasizza li kwalunkwe regolament 
fil-futur għandu jinkludi miri speċifiċi ta’ 
riċiklaġġ tal-fluss tal-iskart sabiex jiġi 
stimolat ir-riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik;

Or. en

Emenda 65
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Għalhekk, u fl-iżvilupp tal-proposti 
tagħha futuri, il-Kummissjoni għandha 
tqis li l-iskart tal-plastik mhux spiss ikun 
materjal omoġenu, iżda li attwalment il-
flussi ta’ dan l-iskart huma komposti 
minn diversi materjali, addittivi jew 
komposti ta’ tipi differenti ta’ plastik li 
jeħtieġu trattament differenti. Dan il-fatt, 
li jagħmel il-proċessi attwali ta’ riċiklaġġ 
jew ta’ valutazzjoni diffiċli, m’għandux 
ikun ta’ ostakolu għal-leġiżlazzjoni 
speċifika dwar l-iskart tal-plastik fil-livell 
tal-UE, iżda għandu jkun ta’ inċentiv 
sabiex il-Kummissjoni jkollha titjib tat-
teknoloġiji li jippermettulha tindirizza 
b’mod aktar effettiv il-problema tal-iskart 
kompost mill-plastik.

Or. es

Emenda 66
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-irkupru 
u r-riċiklaġġ ta’ kull tip ta’ plastik, u 
jisħaq li ppjanar integrat tal-ġestjoni tal-
iskart fl-Istati Membri jista’ jiżgura li l-
faċilitajiet tat-trattament tal-iskart 
jitqiegħdu fejn ikunu meħtieġa u jkollhom 
kapaċità suffiċjenti;

Or. en

Emenda 67
Vittorio Prodi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha 
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri vinkolanti speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar (80 % sal-2020) tal-flussi varji 
tal-iskart u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. en

Emenda 68
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
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l-iskart tal-plastik għandha 
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

l-iskart tal-plastik għandha 
tiddefinixxi:kriterji għas-sostituzzjoni ta’ 
prodotti tal-plastik li jintużaw darba jew 
għal żmien qasir b’materjal li jista' jerġa’ 
jintuża; is-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-
plastik li jiddependu fuq materjal 
perikoluż u/jew addittivi perikolużi; miri 
speċifiċi għall-prevenzjoni, l-użu mill-
ġdid, il-ġbir u l-issortjar u l-kriterji 
obbligatorji għar-riċiklabbiltà, li huma 
applikabbli biss għar-riċiklaġġ tal-
materjal (mekkaniku/organiku); l-għan 
għandu jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-
plastik riċiklat mingħajr addittivi 
perikolużi sal-2020); u finalment, tikkettar 
speċifiku ta’ materjali biex jinforma lill-
konsumaturi dwar ir-riċiklabbiltà 
mekkanika jew organika 
tagħhom;jenfasizza wkoll li l-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-iskart tal-plastik għandha 
tidentifika u tneħħi l-barrieri li jostakolaw 
l-applikazzjoni korretta tal-ġerarkija tal-
iskart;

Or. en

Emenda 69
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ materjali
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tkun adattata 
biex tiżgura dan li ġej: miri speċifiċi għall-
ġbir u l-issortjar u l-kriterji obbligatorji 
għar-riċiklabbiltà (tikkjarifika d-
distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); il-ġbir separat ta’ materjali u l-
armonizzazzjoni fl-Ewropa kollha ta’ dan 
il-ġbir, is-separazzjoni u l-ġestjoni 
ġenerali tal-iskart, sabiex jiġu maħluqa 
kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni ugwali 
f’konformità mal-ġerarkija tal-iskart;
tikkettar speċifiku, li jikkjarifika jekk 
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iktar durabbli; prodott jistax jiġi riċiklat, bi struzzjonijiet 
ċari għall-konsumaturi, sabiex tiġi 
msaħħa s-separazzjoni tal-materjali għall-
ġbir, ir-riċiklaġġ u/jew il-produzzjoni tal-
enerġija; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. de

Emenda 70
Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu jkun
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik
riċiklat sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom;u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiġi adatta 
sabiex tiżgura: sistemi ta’ ġbir aħjar u 
iżjed effiċjenti, miri speċifiċi għar-
riċiklaġġ (tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn 
riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun
li l-kumpaniji tal-ġestjoni tal-iskart 
jitħallew jiddeċiedu jekk huwiex iżjed 
sostenibbli jew le li l-iskart tal-plastik jiġi 
rriċiklat jew li tiġi rkuprata l-enerġija 
inkorporata fih); hija rrikmandata l-
introduzzjoni tal-ġbir separat ta’ materjali
u l-armonizzazzjoni tal-ġbir, is-
separazzjoni u l-ġestjoni ġenerali tal-
iskart fl-UE kollha biex jinħolqu 
kundizzjonijiet ekwi b’konformità mal-
ġerarkija tal-iskart;  u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. en

Emenda 71
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiġi adatta 
sabiex tiżgura: sistemi ta’ ġbir aħjar u 
iżjed effiċjenti, miri speċifiċi għar-
riċiklaġġ (tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn 
riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);hija rrikmandata l-introduzzjoni 
tal-ġbir separat ta’ materjali u l-
armonizzazzjoni tal-ġbir, is-separazzjoni u 
l-ġestjoni ġenerali tal-iskart fl-UE kollha
biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi 
b’konformità mal-ġerarkija tal-iskart;  u, 
finalment, kriterji għas-sostituzzjoni ta’ 
prodotti tal-plastik li jintużaw darba jew 
għal żmien qasir b’materjali li jistgħu 
jerġgħu jintużaw u iktar durabbli;

Or. en

Emenda 72
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà (li 
jikkjarifikaw id-distinzjonijiet bejn 
riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira progressiva ta’ 75 % tal-plastik 
riċiklat sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom; u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. es
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Emenda 73
Sophie Auconie
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan ta’ inċentiv
għandu jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-
plastik riċiklat sal-2020); tikkettar 
speċifiku ta’ materjali biex jinforma lill-
konsumaturi dwar ir-riċiklabbiltà 
mekkanika jew organika tagħhom;u, 
finalment, kriterji għas-sostituzzjoni ta’ 
prodotti tal-plastik li jintużaw darba jew 
għal żmien qasir b’materjali li jistgħu 
jerġgħu jintużaw u iktar durabbli;

Or. fr

Emenda 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu 
jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik 
riċiklat sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom;u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiġi adatta 
sabiex jiġu żgurati sistemi ta’ ġbir aħjar u 
iktar effiċjenti;
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iktar durabbli;

l-istabbiliment ta’ miri speċifiċi għall-ġbir 
u l-issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni);
l-introduzzjoni tal-ġbir separat ta’ 
materjal, kif ukoll l-iżgurar ta’ approċċ 
armonizzat dwar il-ġbir, is-separazzjoni u 
l-ġestjoni ġenerali tal-iskart fl-UE kollha 
sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi 
b’konformità mal-ġerarkija tal-iskart;
isir possibbli tikkettar speċifiku biex 
jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà ta’ prodott, flimkien ma’ 
indikazzjonijiet dwar kif il-konsumaturi 
jistgħu jgħinu fiż-żieda tal-ġbir separat,
ir-riċiklaġġ eċċ.; 
l-identifikazzjoni ta’ kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. en

Emenda 75
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
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l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu 
jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik 
riċiklat sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom;u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
filwaqt li jiġi żgurat li l-plastik huwa 
mhux biss riċiklabbli iżda rriċiklat 
effettivament, filwaqt li jiġu preċiżati d-
differenzi bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-irkupru, tikkettar 
speċifiku ta’ materjali biex jinforma lill-
konsumaturi dwar ir-riċiklabbiltà 
mekkanika jew organika tagħhom; il-
persentaġġ ta’ materjal riċiklat imdaħħal 
fil-prodott verġni fuq il-bażi ta’ 
ċertifikazzjoni maqsuma, kif ukoll kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli, ibbażati fuq studju taċ-ċiklu 
tal-ħajja;

Or. fr

Emenda 76
Gilles Pargneaux
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu 
jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik 
riċiklat sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom;u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għal ċerti tipi ta’ skart (skart 
ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, vetturi 
li m’għadhomx jintużaw, imballaġġ)
għall-ġbir u l-issortjar u l-kriterji 
obbligatorji għar-riċiklabbiltà (tikkjarifika 
d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni.

Or. fr
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Emenda 77
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew l-
ostakoli tekniċi u ekonomiċi għar-
riċiklaġġ; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-iskart tal-plastik għandha 
tiddefinixxi: miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

Or. ro

Emenda 78
Jolanta Emilia Hibner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu 
jkun mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik 
riċiklat sal-2020); tikkettar speċifiku ta’ 
materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom; u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir u l-issortjar u l-
kriterji obbligatorji għar-riċiklabbiltà
(tikkjarifika d-distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni); tikkettar speċifiku 
ta’ materjali biex jinforma lill-konsumaturi 
dwar ir-riċiklabbiltà mekkanika jew 
organika tagħhom; u, finalment, kriterji 
għas-sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u
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b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

iktar durabbli;

Or. pl

Emenda 79
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha 
tiddefinixxi:miri speċifiċi għall-ġbir u l-
issortjar u l-kriterji obbligatorji għar-
riċiklabbiltà (tikkjarifika d-distinzjonijiet 
bejn riċiklaġġ mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni;l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom;u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli;

3. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-iskart tal-plastik għandha tiddefinixxi: 
miri speċifiċi għall-ġbir, l-issortjar u r-
riċiklaġġ kif ukoll kriterji obbligatorji 
għar-riċiklabbiltà (tikkjarifika d-
distinzjonijiet bejn riċiklaġġ 
mekkaniku/organiku u l-
irkupru/inċinerazzjoni; l-għan għandu jkun 
mira ta’ mill-anqas 75 % tal-plastik riċiklat 
sal-2020);tikkettar speċifiku ta’ materjali 
biex jinforma lill-konsumaturi dwar ir-
riċiklabbiltà mekkanika jew organika 
tagħhom; u, finalment, kriterji għas-
sostituzzjoni ta’ prodotti tal-plastik li 
jintużaw darba jew għal żmien qasir 
b’materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw u 
iktar durabbli fejn dan ikun possibbli, 
jenfasizza madankollu li dan ma għandux 
ipoġġi fil-periklu s-saħħa u s-sikurezza 
taċ-ċittadini – kif ikun il-każ, pereżempju, 
b’bosta strumenti mediċi ta’ użu uniku;

Or. en

Emenda 80
Sabine Wils
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jemmen li l-oġġetti tal-plastik 
għandhom jitfasslu b’mod li 
jimmassimizza d-durabbiltà. Għaldaqstant 
għandha tiġi infurzata s-sostenibbiltà fil-
produzzjoni u fil-konsum ta’ oġġetti tal-
plastik; fl-istess direzzjoni kwalunkwe 
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disinn li b’mod deliberat jagħmilha 
impossibbli li l-prodotti tal-plastik 
jissewwew għandu jiġi evitat.

Or. en

Emenda 81
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jitlob estensjoni ta’ malajr u 
komprensiva tal-lista ta’ sustanzi ristretti 
fl-Anness II ta’ RoHS sabiex jiġi sostitwit 
il-materjal u l-addittivi tal-plastik li jkunu 
nstabu li qed joħolqu problemi kbar ta’ 
skart;

Or. en

Emenda 82
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jistieden b’mod urġenti lill-
Kummissjoni sabiex tippreżenta miżuri 
għat-tnaqqis radikali tal-użu ta’ basktijiet 
tal-plastik ta’ użu uniku;

Or. en

Emenda 83
Jolanta Emilia Hibner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
modi l-oħra tal-irkupru tiegħu;
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sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu 
introdotti sanzjonijiet xierqa għall-
inċinerazzjoni ta’ plastik riċiklabbli u 
bijodegradabbli, sabiex ikun hemm
kundizzjonijiet ugwali għal tipi differenti 
ta’ plastik; jirrimarka li din għandha 
wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas ta’ 
sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu ta’ 
prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. pl

Emenda 84
Sari Essayah
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ;
jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu 
introdotti sanzjonijiet xierqa għall-
inċinerazzjoni ta’ plastik riċiklabbli u 
bijodegradabbli, sabiex ikun hemm 
kundizzjonijiet ugwali għal tipi differenti 
ta’ plastik; jirrimarka li din għandha 
wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas ta’ 
sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu ta’ 
prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ;

Or. fi
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Emenda 85
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom gradwalment 
jieqfu joperaw; iħeġġeġ inċentivi għar-
riċiklaġġ, sabiex tinqata' l-esportazzjoni 
ta' skart tal-plastik postindustrijali lejn 
pajjiżi Asjatiċi u biex jiġi promoss l-
ipproċessar ulterjuri tal-iskart fl-Ewropa;
jikkunsidra li, flimkien mal-miri u miżuri
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. de

Emenda 86
Gilles Pargneaux
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu
progressivament limitati, saħansitra 
projbiti f’ċerti każi sal-2020, mingħajr, 
madankollu, ma jinċentivaw bħala riżultat 
l-għażla tal-irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ; jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
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sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. fr

Emenda 87
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu 
introdotti sanzjonijiet xierqa għall-
inċinerazzjoni ta’ plastik riċiklabbli u 
bijodegradabbli, sabiex ikun hemm 
kundizzjonijiet ugwali għal tipi differenti
ta’ plastik;jirrimarka li din għandha wkoll 
teqleb tendenza ta’ nuqqas ta’ 
sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu ta’ 
prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu (inkluż l-irkupru tal-
enerġija u t-trasformazzjoni tal-plastik 
mhux riċiklabbli fi fjuwil); iqis li l-
miżbliet li ma jistgħux jiġu rkuprati 
b’mod effettiv u effikaċi b’mezzi oħra
għandhom jitnaqqsu progressivament
mingħajr, madankollu, ma jinċentivaw 
bħala riżultat l-għażla tal-irkupru tal-
enerġija fuq ir-riċiklaġġ; jikkunsidra li l-
ġestjoni tal-iskart tal-plastik għandu jkun 
koerenti fil-ġerarkija tal-mezzi ta’
trattament filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet tekniċi; josserva li l-
finanzjament tar-riċerka, il-miżuri 
ekonomiċi u regolatorji huma neċessarji 
għaż-żieda fid-domanda tal-plastik 
irriċiklat, partikolarment bl-iżvilupp ta’
kriterji ta’ ħruġ tal-istatus tal-iskart tal-
plastik filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet 
relatati mar-Regolament REACH 
(1907/2006);

Or. fr

Emenda 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu 
introdotti sanzjonijiet xierqa għall-
inċinerazzjoni ta’ plastik riċiklabbli u
bijodegradabbli, sabiex ikun hemm 
kundizzjonijiet ugwali għal tipi differenti
ta’ plastik;jirrimarka li din għandha wkoll
teqleb tendenza ta’ nuqqas ta’ sostenibbiltà 
li s’issa pprivileġġat l-użu ta’ prodotti 
verġni fuq dawk riċiklati u iktar għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jistieden lill-Kummissjoni, 
għalhekk, tagħmel proposti sal-2014 bl-
għan li gradwalment tintroduċi 
projbizzjoni ġenerali dwar miżbliet tal-
iskart fuq livell Ewropew u biex telimina 
gradwalment, sa tmiem dan id-deċennju, 
l-inċinerazzjoni ta’ skart riċiklabbli u li 
jista’ jsir kompost; dan għandu jkun 
akkumpanjat minn miżuri tranżizzjonali 
xierqa inkluż żvilupp addizzjonali ta’
standards komuni bbażati fuq il-ħsieb taċ-
ċiklu tal-ħajja; jirrimarka li din għandha 
wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas ta’ 
sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu ta’ 
prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

(Test adottat/Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar 
Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi)

Or. en

Emenda 89
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jinnota bi tħassib li l-
prattika ta’ rimi illegali ta’ skart hija 
realtà fil-livell Ewropew; jemmen li fi 
kwalunkwe każ il-miżbliet għandhom 
ikunu pprojbiti sal-2020, mingħajr, 
madankollu, ma jinċentivaw bħala riżultat 
l-għażla tal-irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
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sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. ro

Emenda 90
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u 
iktar għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li applikazzjoni 
stretta tal-ġerarkija tal-iskart hija 
essenzjali sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-
iskart tal-plastik; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati;

Or. en

Emenda 91
Vittorio Prodi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal 
tipi differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti miżuri
xierqa li jiskoraġġixxu l-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex
jiġi ottimizzat iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ kull tip 
ta’ plastik waqt li tiġi rrispettata l-
ġerarkija tal-iskart; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. en

Emenda 92
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
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ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin; F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra, fil-qafas ta’ 
leġiżlazzjoni ġdida dwar l-iskart tal-
plastik, l-istabbiliment ta’ aktar 
spezzjonijiet għad-dħul ta’ skart fil-miżbla 
sal-2020 u żieda tal-kontrolli fil-punti ta’ 
inċinerazzjoni.

Or. es

Emenda 93
Jutta Haug
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li, flimkien mal-miri msemmija 
hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-riċiklaġġ, filwaqt 
li għar-rotot kollha ta’ disponiment 
għandhom jiġu applikati kriterji dwar l-
effiċjenza ekoloġika; jikkunsidra li, 
flimkien mal-miri msemmija hawn fuq 
għar-riċiklaġġ, huwa għalhekk 
rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli jew 
f’każ ta’ riferiment għal rotta ta' 
disponiment li hija differenti minn dik li 
għandha l-ogħla valur ekoloġiku, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik; jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. de

Emenda 94
Gerben-Jan Gerbrandy
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;jenfasizza li r-riċiklabbiltà tal-
prodotti għandha tiġi kkunsidrata diġà fil-
fażi tad-disinn, għaldaqstant jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi miżuri ta’ 
ekodisinn li jtejbu l-impatt ambjentali 
ġenerali tal-prodotti u jippromwovu s-
swieq tar-riċiklaġġ; 

Or. en

Emenda 95
Vladko Todorov Panayotov
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
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msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;iqis li huwa importanti li jinħolaq 
ambjent ta’ suq li jippermetti li r-riċiklaġġ 
u l-proċessi ta’ konverżjoni minn skart 
għal enerġija jiżvolġu l-parti tagħhom 
b’konformità mal-ġerarkija tal-iskart 
skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Iskart; 

Or. en

Emenda 96
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu;jemmen li fi kwalunkwe każ 
il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti sal-
2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll teqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

4. Jaqbel li l-iskart tal-plastik għandu jiġi 
trattat bħala riżorsa ta’ valur billi tiġi 
segwita l-ġerarkija tal-iskart u jiġu 
promossi l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-
irkupru tiegħu; jemmen li fi kwalunkwe 
każ il-miżbliet għandhom ikunu pprojbiti 
sal-2020, mingħajr, madankollu, ma 
jinċentivaw bħala riżultat l-għażla tal-
irkupru tal-enerġija fuq ir-
riċiklaġġ;jikkunsidra li, flimkien mal-miri 
msemmija hawn fuq għar-riċiklaġġ, huwa 
għalhekk rakkomandabbli li jiġu introdotti 
sanzjonijiet xierqa għall-inċinerazzjoni ta’ 
plastik riċiklabbli u bijodegradabbli, sabiex 
ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal tipi 
differenti ta’ plastik;jirrimarka li din 
għandha wkoll taqleb tendenza ta’ nuqqas 
ta’ sostenibbiltà li s’issa pprivileġġat l-użu 
ta’ prodotti verġni fuq dawk riċiklati u iktar 
għaljin;

Or. en
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Emenda 97
Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4a. Jitlob għall-introduzzjoni ta’ taxxa 
fuq il-miżbliet li għandha tiġi imposta 
waqt il-perjodu li jwassal sal-2020 sabiex 
l-iskart tal-plastik jiġi ddevjat mill-
miżbliet u jiġi inċentivat ir-riċiklaġġ 
sabiex tintemm l-esportazzjoni lejn l-Asja 
tal-iskart tal-plastik wara li jintuża mill-
konsumaturi u jiġi mħeġġeġ iktar 
ipproċessar tal-iskart fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 98
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4a. Jitlob għall-introduzzjoni ta’ taxxa 
fuq il-miżbliet li għandha tiġi imposta 
sabiex l-iskart tal-plastik jiġi ddevjat mill-
miżbliet u jiġi inċentivat ir-riċiklaġġ 
sabiex tintemm l-esportazzjoni lejn l-Asja 
tal-iskart tal-plastik wara li jintuża mill-
konsumaturi u jiġi mħeġġeġ iktar 
ipproċessar tal-iskart fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 99
Sari Essayah
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
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proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment 
iż-żmien li jitneħħew gradwalment jew 
jiġu pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;

Or. fi

Emenda 100
Karl-Heinz Florenz
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro 
u oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li jeħtieġ li jkun hemm ġbir 
separat tal-materjal, b’enfasi fuq ċerti 
separazzjonijiet fil-fluss tal-iskart tal-
plastik (bħall-plastik degradabbli u 
oxoframmentabbli); jitlob li l-materjali li
jistgħu jagħmlu proċessi ta’ riċiklaġġ iktar 
diffiċli jitneħħew gradwalment; jemmen 
ukoll li, kif mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-
ċittadini (u konsumaturi) Ewropej, huwa ż-
żmien li jitnaqqas b’mod fundamentali l-
użu ta’ prodotti tal-plastik li jintużaw 
darba, abbażi ta’ definizzjoni ċara ta’ 
x’inhu eżattament prodott li jintuża darba 
biss;

Or. en

Emenda 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro 
u oxobijodegradabbli) u dak li għandu 

5. Jemmen li jeħtieġ li jkun hemm ġbir 
separat tal-materjal, b’enfasi fuq ċerti 
separazzjonijiet fil-fluss tal-iskart tal-
plastik (bħall-plastik degradabbli u l-
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metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment 
iż-żmien li jitneħħew gradwalment jew 
jiġu pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

plastik oxoframmentabbli) billi dan il-
materjal iniġġes il-flussi tal-iskart ta’ 
riċiklaġġ; jenfasizza, madankollu, li l-mod 
l-iżjed effettiv biex jiġi indirizzat il-piż tal-
iskart huwa li tiġi stabbilita infrastruttura 
għall-ġestjoni tal-iskart; 

Or. en

Emenda 102
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien biex fuq il-bażi ta’ definizzjoni ċara 
ta’ prodott li jintuża darba, jonqos l-użu 
ta’ prodotti tal-plastik li jintużaw darba
biss;

madankollu jenfasizza li l-ħolqien ta’ 
infrastruttura għall-ġestjoni tal-iskart 
jirrappreżenta l-iktar triq effettiva għat-
tnaqqis tal-impatt li għandu l-iskart;

Or. de

Emenda 103
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox meta dan ikun 
possibbli mingħajr ma jitpoġġew fil-
periklu s-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini, 
malajr kemm jista’ jkun qabel l-2020; 
jemmen ukoll li, kif mitlub mill-biċċa l-
kbira taċ-ċittadini (u konsumaturi) 
Ewropej, huwa finalment iż-żmien li jiġi
investigat il-punt safejn huwa possibbli li
jitneħħew gradwalment jew jiġu pprojbiti 
prodotti tal-plastik mhux bijodegradabbli u 
mhux kompostabbli tal-konsumaturi li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll, iżda 
jirrikonoxxi li f’ċerti setturi, dan il-
proċess jista’ jkun ta’ detriment għas-
saħħa u s-sikurezza kemm tal-pazjenti kif 
ukoll tal-persunal u għaldaqstant dan is-
settur jista’ jeħtieġ li jiġi eżentat;

Or. en

Emenda 104
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li tiġi indirizzata b’mod aktar serju 
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pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

l-problema tal-konsum żejjed ta’ prodotti 
tal-plastik li jintużaw darba, l-ewwel billi 
tingħata definizzjoni preċiża ta’ x’inhuma 
l-prodotti li jintużaw darba;

Or. ro

Emenda 105
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu
ftalati, ritardanti tal-fjamma aloġenati u
metalli tqal – sustanzi li wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jaqbel li hija meħtieġa 
trasparenza sħiħa dwar l-addittivi tal-
plastik sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni tal-
iskart tal-plastik li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent, biex jiġu llimitati l-esternalitajiet 
tossiċi u jiġi żviluppat suq għall-materjal 
tal-plastik li jkun intuża mill-ġdid u ġie 
riċiklat;  jemmen ukoll kif mitlub mill-
biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u konsumaturi) 
Ewropej, li prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba għandhom jiġu eliminati 
b’mod gradwali qabel l-2020;

Or. en

Emenda 106
Vladko Todorov Panayotov
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
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bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;jinnota 
li huwa importanti li tiġi indirizzata l-
problema tal-prevenzjoni tal-iskart billi 
jiġu ttrattati b’iktar effiċjenza l-konsum 
żejjed u r-rimi irresponsabbli ta’ prodotti 
li jintużaw darba biss; 

Or. en

Emenda 107
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew tiġi 
pprojbita l-produzzjoni ta’ prodotti tal-
plastik mhux bijodegradabbli u mhux 
kompostabbli li jintużaw darba, qabel l-
2020 ukoll, filwaqt li tinstab soluzzjoni 
biex dawn jinbidlu b’materjali oħra;

Or. bg
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Emenda 108
Franco Bonanini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastiks perikolużi, 
dawk li huma l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent (bħall-
mikroplastiks u l-plastiks 
ossobijodegradabbli) u dawk li għandhom 
metalli tqal, li jistgħu wkoll jagħmlu l-
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, 
għandhom jitneħħew gradwalment mis-suq 
jew jiġu pprojbiti għalkollox, malajr kemm 
jista’ jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, 
kif mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u
konsumaturi) Ewropej, wasal finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti l-prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastiks perikolużi, 
dawk li huma l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent (bħall-
mikroplastiks u l-plastiks 
ossobijodegradabbli), u dawk li għandhom 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu l-
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, 
għandhom jitneħħew gradwalment mis-suq 
jew jiġu pprojbiti għalkollox, malajr kemm 
jista’ jkun qabel l-2020, għandha tibda tiġi 
applikata tali miżura, bi prijorità kbira, 
fit-territorji kollha stabbiliti miż-żoni 
protetti u/jew mill-parks nazzjonali tal-
Istati Membri tal-Unjoni; jemmen ukoll li, 
kif mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, wasal finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll, 
għandha tibda tiġi applikata tali miżura, 
bi prijorità kbira, fit-territorji kollha 
stabbiliti miż-żoni protetti u/jew mill-parks 
nazzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni;

Or. it

Emenda 109
Czesław Adam Siekierski
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
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jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba u li ma jistgħux jiġu 
rriċiklati, qabel l-2020 ukoll;

Or. pl

Emenda 110
Kathleen Van Brempt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jiġu pprojbiti prodotti tal-plastik 
mhux bijodegradabbli u mhux 
kompostabbli li jintużaw darba, sal-2016;

Or. nl

Emenda 111
Vittorio Prodi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak 
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
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jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020;jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti l-basktijiet tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

Or. en

Emenda 112
Jolanta Emilia Hibner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, dak
li huwa l-iktar ta’ tfixkil għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (bħall-plastik mikro u 
oxobijodegradabbli) u dak li għandu 
metalli tqal li jistgħu wkoll jagħmlu 
proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, għandu 
jitneħħa gradwalment mis-suq jew jiġi 
pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

5. Jemmen li l-iktar plastik perikoluż, li 
wara konsultazzjonijiet infurmati, 
jirriżulta bħala dak l-iktar ta’ tfixkil għas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent (bħall-
plastik mikro u oxobijodegradabbli) u dak 
li għandu metalli tqal li jistgħu wkoll 
jagħmlu proċessi ta’ riċiklaġġ iktar diffiċli, 
għandu jitneħħa gradwalment mis-suq jew 
jiġi pprojbit għalkollox, malajr kemm jista’ 
jkun qabel l-2020; jemmen ukoll li, kif 
mitlub mill-biċċa l-kbira taċ-ċittadini (u 
konsumaturi) Ewropej, huwa finalment iż-
żmien li jitneħħew gradwalment jew jiġu 
pprojbiti prodotti tal-plastik mhux 
bijodegradabbli u mhux kompostabbli li 
jintużaw darba, qabel l-2020 ukoll;

Or. pl

Emenda 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Huwa tal-opinjoni li ż-żewġ modi l-
iktar effettivi biex tiġi indirizzata ż-żieda 
fil-piż tal-iskart huma ż-żieda fl-għarfien 
(bl-għan li titrawwem il-prevenzjoni tal-
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iskart) u t-twaqqif ta’ infrastrutturi 
innovattivi ta’ ġestjoni tal-iskart;

Or. en

Emenda 114
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Minħabba r-rwol importanti li 
għandhom il-konsumaturi fil-ġestjoni tal-
fluss tal-iskart, iqis li huma meħtieġa l-
miżuri li għandhom l-għan li jibdlu l-
imġiba tal-konsumaturi;

Or. ro

Emenda 115
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi 
biex tissostitwixxi l-prodotti tal-plastik 
mhux riċiklabbli;

Or. en

Emenda 116
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Rigward il-plastik li jintuża darba, 
b’mod speċjali l-basktijiet kummerċjali 
mhux bijodegradabbli, il-Kummissjoni 
għandha tqis bħala miżuri immedjati:
- l-istabbiliment ta’ skeda għas-
sostituzzjoni tal-basktijiet kummerċjali 
mhux bijodegradabbli li jintużaw darba 
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biss sal-projbizzjoni sħiħa tagħhom;
- sostituzzjoni progressiva minn basktijiet 
tal-plastik bijodegradabbli għal basktijiet 
tal-karta rriċiklata fis-sezzjonijiet tal-frott, 
ħxejjex u tal-forn ta’ żoni kummerċjali;
- limitazzjoni immedjata tal-basktijiet 
żgħar (bħall-basktijiet tal-ispiżerija), li ma 
jippermettux aktar minn użu wieħed;
- l-impożizzjoni ta’ messaġġ żgħir li 
jalludi għall-effetti ambjentali tal-
basktijiet konvenzjonali f’kull unità 
sakemm jieqfu għal kollox fl-2020;
- il-limitazzjoni tal-wiċċ tal-istampar 
għar-reklamar jew il-marka (użu ta’ 
linka) f’kull tip ta’ basket kummerċjali; 
- rakkomandazzjoni lill-Istati Membri 
sabiex jippromwovu s-sostituzzjoni tal-
ġbir tal-basktijiet għall-benefiċċju 
tagħhom minn żoni kbar -fejn il-prattika 
qed isseħħ-, permezz ta’ eko-taxxa għall-
politiki ambjentali biex jitnaqqas, jerġa’ 
jintuża u jiġi rriċiklat l-iskart;

Or. es

Emenda 117
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jitlob rieżaminazzjoni tal-istat tas-suq 
fir-rigward tal-imballaġġ tal-plastik u l-
prodotti li jintużaw darba li għandhom tul 
tal-ħajja utli qasira ħafna u li tintlaħaq 
tranżizzjoni lejn politika ta’ sostituzzjoni 
permezz ta’ prodotti bijodegradabbli u/jew 
ekoloġikament vijabbli bl-għan li tiġi 
rimedjata s-sitwazzjoni ta’ 
akkumulazzjoni ta’ skart tal-plastik;

Or. bg

Emenda 118
Karl-Heinz Florenz
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5b. Huwa tal-opinjoni li l-użu ta’ 
oxoaddittivi fil-prodotti tal-plastik għandu 
jiġi skoraġġit;

Or. en

Emenda 119
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5b. Jiddispjaċih bil-qawwi għad-dewmien 
rigward l-azzjoni kontra l-basktijiet tal-
plastik li jintużaw darba u jistieden lill-
Kummissjoni tadotta proposta ambizzjuża 
b’miri qawwija ta’ tnaqqis għall-UE mill-
iktar fis possibbli;

Or. en

Emenda 120
Karl-Heinz Florenz
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5c. Huwa tal-opinjoni li l-użu tal-plastik 
bijodegradabbli ma għandux jiġi promoss 
billi l-basktijiet bijodegradabbli jeħtieġ li 
jkunu ħoxnin darbtejn daqs il-basktijiet 
tal-ġarr tal-plastik biex jilħqu l-istess 
kriterji u jinvolvu spiża ħafna ikbar mill-
basktijiet tal-ġarr tal-plastik normali; 
jenfasizza li jiddekomponu bil-mod ħafna 
anke fl-impjanti industrijali tal-
kompostazzjoni waqt li bl-ebda mod ma 
huma degradabbli fl-ilma, u b’hekk 
jonqsu milli jsolvu l-kwistjoni tar-rimi ta’ 
skart fil-baħar;  jinnota li jiggravaw is-
sitwazzjoni tar-rimi ta’ skart minħabba li 
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l-konsumaturi jagħmlu l-iżball li jaħsbu li 
jiddekomponu, u finalment jenfasizza li 
jagħmlu ħsara lill-proċess tar-riċiklaġġ 
b’mod ġenerali billi anke tnejn fil-mija 
tal-kontenut bijodegradabbli jelimina l-
utilità tal-materjal sħiħ għar-riċiklaġġ; 

Or. en

Emenda 121
Vittorio Prodi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu
billi jkompli jsir progress fuq l-istandards 
diġà rikonoxxuti fil-livell tal-UE (jiġifieri 
CEN 13432),

Or. en

Emenda 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-

6. Jenfasizza li għall-plastik ibbażat fuq 
prodotti bijoloġiċi, għandhom jiġu adottati 
miżuri xierqa biex jippromwovuh, bil-
kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;
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konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

Or. en

Emenda 123
Gilles Pargneaux
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;
Iqis li għandha tiġi stabbilita distinzjoni 
ċara bejn il-plastik kompostabbli 
naturalment u dak teknikament 
bijodegradabbli u li d-definizzjonijiet ta’ 
dawn it-termini għandhom jitfasslu fuq 
livell Ewropew sabiex jiġu stabbiliti l-
karatteristiċi tekniċi li jkopru kull 
allegazzjoni;

Or. fr

Emenda 124
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;
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konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
standards Ewropej li jippermettu 
differenzazzjoni aħjar tal-plastik 
degradabbli, il-plastik bijodegradabbli u l-
plastik kompostabbli, kif ukoll li titjieb il-
bażi ta’ għarfien eżistenti f’dan il-qasam;

Or. ro

Emenda 125
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi, ir-
riċiklabbiltà u l-possibbiltà tal-użu 
ulterjuri tiegħu;

Or. de

Emenda 126
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni u ċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu ma jħallux impatt negattiv 
fuq l-ambjent jew ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
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konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu; konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

Or. en

Emenda 127
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh,
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Ifakkar li, f’dinja fejn ir-riżorsi 
naturali, inklużi l-artijiet li jinħadmu, 
dejjem qed jonqsu, is-sostenibbiltà tgħaddi 
minn tnaqqis f’termini assoluti tal-użu 
tar-riżorsi u mhux sempliċement 
minħabba s-sostituzzjoni minn wieħed 
għall-ieħor. F’dan is-sens, jenfasizza li 
għall-plastik bijodegradabbli, ibbażat fuq 
prodotti bijoloġiċi u kompostabbli, il-
miżuri li jistgħu jiġu adottati biex 
jippromwovuh, għandhom dejjem iqisu li 
l-produzzjoni tiegħu ma tħallix impatt 
negattiv fuq ir-rendiment tal-agrikoltura 
għall-konsum mill-bnedmin u mill-
annimali; jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

Or. es

Emenda 128
Jutta Haug, Matthias Groote
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali; jemmen ukoll li għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali u sakemm ma tikkawżax 
interferenza ma’ proċeduri stabbiliti ta’ 
riċiklaġġ; jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
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konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

Or. de

Emenda 129
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, preferibbilment 
ibbażat fuq skart veġetali, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali u filwaqt li jiġi żgurat li t-
tmiem tal-ħajja ta’ dan il-plastik ġie 
studjat b’attenzjoni; jemmen ukoll li 
għandha tiġi pprovduta informazzjoni iktar 
ċara lill-konsumaturi dwar il-karatteristiċi 
tiegħu (pereżempju l-kundizzjonijiet u l-
perjodu tal-proċessi ta’ bijodegradabilità 
u kompostabbiltà, in-natura u l-oriġini 
tal-materjal użat fil-proċess ta’ 
produzzjoni);

Or. fr

Emenda 130
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment tal-
agrikoltura għall-konsum mill-bnedmin u 
mill-annimali;jemmen ukoll li għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom, fejn 
jippermetti t-tħassib dwar is-saħħa u s-
sikurezza, jiġu adottati miżuri xierqa biex 
jippromwovuh, bil-kundizzjoni li l-
produzzjoni tiegħu ma tħallix impatt 
negattiv fuq ir-rendiment tal-agrikoltura 
għall-konsum mill-bnedmin u mill-
annimali; jemmen ukoll li għandha tiġi 
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konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu; pprovduta informazzjoni iktar ċara lill-
konsumaturi dwar il-karatteristiċi tiegħu;

Or. en

Emenda 131
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, għandhom jiġu 
adottati miżuri xierqa biex jippromwovuh, 
bil-kundizzjoni li l-produzzjoni tiegħu ma 
tħallix impatt negattiv fuq ir-rendiment 
tal-agrikoltura għall-konsum mill-
bnedmin u mill-annimali;jemmen ukoll li 
għandha tiġi pprovduta informazzjoni 
iktar ċara lill-konsumaturi dwar il-
karatteristiċi tiegħu;

6. Jenfasizza li għall-plastik 
bijodegradabbli, ibbażat fuq prodotti 
bijoloġiċi u kompostabbli, huwa 
importanti li jinżamm separat mill-iskart 
normali tal-plastik biex ma ssirx ħsara 
lill-possibbiltajiet ta’ riċiklaġġ;

Or. en

Emenda 132
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jenfasizza li l-konsumaturi jiġu 
infurmati tajjeb li l-plastik ibbażat fuq 
prodotti bijoloġiċi ma għandux jiġi 
mfixkel mal-plastik bijodegradabbli, u 
bħala konsegwenza ta’ dan għandu jiġi 
mħeġġeġ billi l-kompożizzjoni tiegħu ma 
tibdilx id-durabbiltà u r-riċiklabbiltà tal-
prodotti; u finalment, jinnota li l-plastik 
ibbażat fuq prodotti bijoloġiċi huwa 
alternattiva li tagħmel inqas ħsara lill-
ambjent mill-plastik bijodegradabbli u 
għandu jiġi promoss; 

Or. en
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Emenda 133
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6b. Jemmen li l-użu ta’ oxoaddittivi fil-
plastik ma għandux jiġi mħeġġeġ u l-użu 
ta’ plastik bijodegradabbli, b’mod 
partikolari fil-basktijiet tal-ġarr, ma 
għandux jiġi promoss;
Jinnota li fis-settur tal-manifattura tal-
basktijiet tal-plastik, sa issa studji wrew li 
15-35 % biss ta’ basket tal-plastik 
bijodegradabbli isir minn riżorsi 
rinnovabbli; jirreferi għal riċerka 
xjentifika imparzjali, li turi li l-basktijiet 
bijodegradabbli jeħtieġ li jkunu sa 
darbtejn eħxen mill-basktijiet tal-ġarr tal-
plastik normali sabiex jilħqu l-istess 
kriterji u jqumu 3 darbiet iżjed mill-
basktijiet tal-ġarr tal-plastik normali u 
xorta jqumu darbtejn iżjed mill-basktijiet 
tal-plastik ibbażati fuq prodotti bijoloġiċi; 

Or. en

Emenda 134
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6c. Jenfasizza li l-prodotti tal-plastik 
bijodegradabbli jiddekomponu bil-mod 
ħafna anke fl-impjanti industrijali tal-
kompostazzjoni waqt li bl-ebda mod ma 
huma degradabbli fl-ilma, u b’hekk 
jonqsu milli jsolvu l-kwistjoni tar-rimi ta’ 
skart fil-baħar;  jinnota li jiggravaw is-
sitwazzjoni tar-rimi ta’ skart minħabba li 
l-konsumaturi jaħsbu b’mod żbaljat li 
jiddekomponu;  u finalment jenfasizza li 
jagħmlu ħsara lill-proċess kollu tar-
riċiklaġġ billi anke 2 % biss ta’ kontenut 
bijodegradabbli għandu impatt sinifikanti 
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fuq il-kwalità tal-materjal riċiklat.

Or. en

Emenda 135
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;jenfasizza 
li r-riċiklaġġ tal-plastik huwa l-aqwa 
alternattiva biex jiġi ttrattat l-iskart tal-
plastik billi jagħti lill-iskart tal-plastik 
valur tas-suq qawwi, jilħaq miri 
ambjentali u jipprovdi opportunitajiet 
ekonomiċi konsiderevoli; 

Or. en

Emenda 136
Sabine Wils
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
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ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jisħaq li 
l-issortjar ta’ standard għoli jsir permezz 
ta’ xogħol mill-bnedmin u jirrappreżenta 
opportunità għall-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi; jemmen li għal dan il-għan, l-
Orizzont 2020 jista’ joffri opportunitajiet 
biex jirrispondi għal dan il-bżonn tas-
soċjetà importanti u li l-vantaġġi jkunu 
mifruxin, għall-ambjent u ċ-ċittadini, mill-
ħolqien ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda 
għat-tnaqqis ta’ skart fil-baħar u riskji 
relatati mas-saħħa;

Or. en

Emenda 137
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku,
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti; jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik li 
jista’ jiġi rriċiklat b’mod sostenibbli u 
integrazzjoni aħjar tal-iskart tal-plastik fi 
proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet ta’ 
riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata l-
kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar, ipproċessar, riċiklaġġ mekkaniku
tal-iskart tal-plastik mhux 
bijodegradabbli, għall-ikkompletar tal-
ekodisinn u għall-ħolqien ta’ imballaġġ 
intelliġenti; jemmen li għal dan il-għan, l-
Orizzont 2020 jista’ joffri opportunitajiet 
biex jirrispondi għal dan il-bżonn tas-
soċjetà importanti u li l-vantaġġi jkunu 
mifruxin, għall-ambjent u ċ-ċittadini, mill-
ħolqien ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda 
għat-tnaqqis ta’ skart fil-baħar u riskji 
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relatati mas-saħħa;

Or. bg

Emenda 138
Jutta Haug
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti; jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti; jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa; jenfasizza 
li fondi oħrajn tal-UE wkoll jistgħu 
jagħtu kontribut importanti għall-ħolqien 
ta’ infrastruttura ta’ ġbir u riċiklaġġ, jekk 
ikunu sistematikament orjentati mal-
ġerarkija tal-iskart skont id-Direttiva 
Qafas dwar l-Iskart;

Or. de

Emenda 139
Vittorio Prodi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli (jiġifieri inqas konsum ta’ 
materja prima waqt li jinżammu l-istess 
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ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

kwalità u l-istess potenzjal għall-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà) u integrazzjoni aħjar 
ta’ diversi tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u 
attivitajiet ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi 
affettwata l-kwalità tal-materjali; 
jikkunsidra li teknoloġiji ġodda huma 
meħtieġa wkoll għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

Or. en

Emenda 140
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku,
irkupru ta’ prodotti tal-plastik mill-
oċeani, ekodisinn u imballaġġ intelliġenti; 
jemmen li għal dan il-għan, l-
Orizzont 2020 jista’ joffri opportunitajiet 
biex jirrispondi għal dan il-bżonn tas-
soċjetà importanti u li l-vantaġġi jkunu 
mifruxin, għall-ambjent u ċ-ċittadini, mill-
ħolqien ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda 
għat-tnaqqis ta’ skart fil-baħar u riskji 
relatati mas-saħħa;
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Jitlob ukoll għal miżuri speċifiċi sabiex 
jiġi żgurat tnaqqis sinifikanti fir-rimi ta’ 
skart fil-baħar fl-Ewropa, inkluż l-
istabbiliment ta’ indikaturi u ta’ mira ta’ 
tnaqqis kwantitattiv għar-rimi ta’ skart fil-
baħar.

Or. en

Emenda 141
Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;jenfasizza 
li huwa importanti li jinħolaq ambjent ta’ 
suq li jippermetti li r-riċiklaġġ u l-proċessi 
ta’ konverżjoni minn skart għal enerġija 
jiżvolġu l-parti tagħhom b’konformità 
mal-ġerarkija tal-iskart skont l-Artikolu 4 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart; 

Or. en

Emenda 142
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku, 
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

7. Jitlob għal aktar investiment mis-settur 
privat fir-riċerka u t-teknoloġija mmirata li 
tikseb plastik iktar ambjentalment
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali; jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda jistgħu jgħinu wkoll fit-
tisħiħ ta’ proċessi ta’ bijodegradazzjoni ta’ 
plastik, metodi ta’ ssortjar tal-iskart, 
riċiklaġġ mekkaniku, ekodisinn u 
imballaġġ intelliġenti; jemmen li għal dan 
il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ joffri 
opportunitajiet biex jirrispondi għal dan il-
bżonn tas-soċjetà importanti u li l-vantaġġi
jistgħu jkunu mifruxin, għall-ambjent u ċ-
ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
baħar u riskji relatati mas-saħħa;

Or. en

Emenda 143
Christofer Fjellner
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku,
ekodisinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen 
li għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-

7. Jitlob għal aktar investiment fir-riċerka u 
t-teknoloġija mmirata li tikseb plastik iktar 
sostenibbli u integrazzjoni aħjar ta’ diversi 
tipi fi proċessi ta’ produzzjoni u attivitajiet 
ta’ riproċessar, mingħajr ma tiġi affettwata 
l-kwalità tal-materjali;jikkunsidra li 
teknoloġiji ġodda huma meħtieġa wkoll 
għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ 
bijodegradazzjoni ta’ plastik, metodi ta’ 
ssortjar tal-iskart, riċiklaġġ mekkaniku,
disinn u imballaġġ intelliġenti;jemmen li 
għal dan il-għan, l-Orizzont 2020 jista’ 
joffri opportunitajiet biex jirrispondi għal 
dan il-bżonn tas-soċjetà importanti u li l-
vantaġġi jkunu mifruxin, għall-ambjent u 
ċ-ċittadini, mill-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi ġodda għat-tnaqqis ta’ skart fil-
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baħar u riskji relatati mas-saħħa; baħar u riskji relatati mas-saħħa;

Or. en

Emenda 144
Oreste Rossi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jenfasizza li r-riċiklaġġ tal-plastik 
jipprovdi s-soluzzjoni l-iktar effettiva 
kontra r-rimi ta’ skart fil-baħar u jnaqqas 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-
konsum ta’ riżorsi mhux rinnovabbli, u 
jfakkar li r-riċiklaġġ jintlaqa’ tajjeb mill-
konsumaturi u jippreżenta l-benefiċċju 
miżjud tal-ħolqien ta’ impjiegi; 
għaldaqstant, iħeġġeġ miżuri li 
jinkoraġġixxu r-riċiklaġġ tal-plastik bħala 
l-aqwa għażla għall-ilħuq ta’ miri 
ambjentali; 

Or. en

Emenda 145
Daciana Octavia Sârbu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jilqa’ l-proġett pilota MARELITT tal-
Kummissjoni Ewropea għat-tneħħija tal-
iskart tal-baħar mill-erba’ ibħra reġjonali 
tal-Ewropa u għat-tnaqqis tal-impatti fuq 
l-ambjent, is-saħħa, l-ekonomija u dawk 
soċjali tar-rimi tal-iskart tal-plastik fil-
baħar; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni 
tenfasizza d-djalogu tagħha mal-pajjiżi 
terzi, bħal dawk b’ilmijiet territorjali fil-
Baħar l-Iswed, sabiex tiġi indirizzata l-
problema tar-rimi ta’ skart tal-plastik fil-
baħar b’mod iżjed effettiv.

Or. en



PE521.520v01-00 72/85 AM\1005775MT.doc

MT

Emenda 146
Gilles Pargneaux
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jemmen li l-obsolenza pprogrammata 
tal-prodotti hija spiss ikkritikata mill-
atturi iżda s’issa għadha diffiċli ħafna 
biex tiġi provata; Jemmen li hija utli 
riflessjoni fuq livell Ewropew dwar din il-
kwistjoni u l-miżuri previsti.

Or. fr

Emenda 147
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi fluss adegwat ta’ 
informazzjoni mill-produtturi sar-
riċiklaturi u l-operaturi tal-iskart, sabiex 
ikollhom dejta ta’ sigurtà ċara dwar il-
materjali u l-konenut kimiku tagħhom, 
inklużi l-addittivi kollha.

Or. es

Emenda 148
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jitlob l-użu tal-irkupru tal-enerġija 
tal-iskart tal-plastik biss fil-każ fejn il-
possibbiltajiet l-oħra kollha jkunu ġew 
eżawriti u bil-kundizzjoni li jintużaw 
teknoloġiji mgħammra b’filtri xierqa biex 
jiġi evitat dannu kkawżat lill-ambjent u 
lis-saħħa tal-bniedem;

Or. bg
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Emenda 149
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jitlob li iktar offerti ta’ akkwist 
pubbliku, inklużi dawk tal-istituzzjonijiet 
Ewropej, jinkludu domandi ċari rigward 
ir-riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik kif ukoll 
biex jiffavorixxu l-użu tal-plastik riċiklat 
meta jkun possibbli;

Or. en

Emenda 150
Gilles Pargneaux
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7b. Josserva li ċertu azzjonijiet upstream 
għandhom jiġu implimentati lokalment 
sabiex jiġi evitat li l-iskart jispiċċa fl-
ambjent marin (azzjonijiet ta' ġbir u 
trattament ta’ dan l-iskart u azzjonijiet 
trażversali bl-għan li jitjieb it-tagħrif dwar 
l-isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
marbutin mal-iskart fil-baħar); Jenfasizza 
li ġie identifikat li uħud minn dawn il-
miżuri jkollhom impatt ħafna ikbar jekk 
jiġu adottati fuq livell Ewropew; Jitlob 
lill-Kummissjoni tistudja l-impatt u 
tidentifika miżuri li jistgħu jiġu 
identifikati għat-tnaqqis tal-iskart fil-
baħar; Jemmen li kull approċċ għal 
tnaqqis fl-iskart fil-baħar għandu jkun 
ibbażat fuq kontroll ta’ dan l-iskart fis-
sors; Jixtieq b’mod partikolari li jitqiesu 
mill-Kummissjoni fl-istudju tal-impatt 
tagħha d-diversità tas-sorsi tal-iskart, in-
nuqqas ta’ tagħrif omoġenju u l-assenza 
ta’ sorveljanza fuq medda twila tal-
kwantitajiet tal-iskart attwalment preżenti 
fl-ambjent marin.

Or. fr
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Emenda 151
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament 
tal-iskart;jinnota li l-applikazzjoni tal-
prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-
produttur, kif ukoll il-kuxjenza tal-
konsumaturi, għandhom rwol fil-
prevenzjoni ta’ esportazzjonijiet 
illegali;barra minn hekk jemmen li l-UE 
għandha tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni 
tal-iskart koerenti fil-forums, il-ftehim u l-
istituzzjonijiet internazzjonali kollha
possibbli;jikkunsidra essenzjali wkoll li 
jkun hemm aċċess għal dejta affidabbli u 
komparabbli dwar flussi tal-iskart, flussi 
lejn u ’l barra mill-Ewropa, volumi u 
sistemi ta’ ġestjoni;

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament 
tal-iskart biex jiġi żgurat li l-
esportazzjonijiet imorru biss lejn il-
faċilitajiet li jilħqu r-rekwiżiti ta’ ġestjoni 
tajba mil-lat ambjentali kif stabbilit fl-
Artikolu 49 tar-Regolament dwar it-
Trasport Marittimu tal-Iskart; jinnota li l-
applikazzjoni tal-prinċipju tar-
responsabbiltà estiża tal-produttur, kif 
ukoll il-kuxjenza tal-konsumaturi, 
għandhom rwol fil-prevenzjoni ta’ 
esportazzjonijiet illegali; barra minn hekk 
jemmen li l-UE għandha tippromwovi 
approċċ ta’ ġestjoni tal-iskart koerenti u 
sforzi globali komuni għat-tnaqqis b’mod 
sinifikanti tal-iskart tal-plastik fl-ambjent
fil-forums, il-ftehim u l-istituzzjonijiet 
internazzjonali kollha possibbli; jenfasizza 
li l-UE għandha tmexxi inizjattiva globali 
għas-sorveljanza u t-tnaqqis sinifikanti 
tar-rimi ta’ skart fl-oċeani; jikkunsidra 
essenzjali wkoll li jkun hemm aċċess għal 
dejta affidabbli u komparabbli dwar flussi 
tal-iskart, flussi lejn u ’l barra mill-Ewropa, 
volumi u sistemi ta’ ġestjoni;

Jemmen li d-dazji fuq l-esportazzjonijiet 
ta’ skart tal-plastik jistgħu jgħinu fil-
promozzjoni tal-iżvilupp ta’ suq tal-
materja prima sekondarja billi tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta’ materjal tal-plastik fl-
Ewropa.

Or. en
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Emenda 152
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-
trattament tal-iskart;jinnota li l-
applikazzjoni tal-prinċipju tar-
responsabbiltà estiża tal-produttur, kif 
ukoll il-kuxjenza tal-konsumaturi, 
għandhom rwol fil-prevenzjoni ta’ 
esportazzjonijiet illegali;barra minn hekk 
jemmen li l-UE għandha tippromwovi 
approċċ ta’ ġestjoni tal-iskart koerenti fil-
forums, il-ftehim u l-istituzzjonijiet 
internazzjonali kollha possibbli;jikkunsidra 
essenzjali wkoll li jkun hemm aċċess għal 
dejta affidabbli u komparabbli dwar flussi 
tal-iskart, flussi lejn u ’l barra mill-Ewropa, 
volumi u sistemi ta’ ġestjoni;

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti
filwaqt li jiġu mmirati t-trasferimenti 
ssuspettati bħala illegali u jiġu miġġielda 
l-esportazzjonijiet tal-iskart għall-użu mill-
ġdid (prinċipalment vetturi li 
m’għadhomx jintużaw u STEE); jinnota li 
l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-
responsabbiltà estiża tal-produttur, kif 
ukoll il-kuxjenza tal-konsumaturi, 
għandhom rwol fil-prevenzjoni ta’ 
esportazzjonijiet illegali;barra minn hekk 
jemmen li l-UE għandha tippromwovi 
approċċ ta’ ġestjoni tal-iskart koerenti fil-
forums, il-ftehim u l-istituzzjonijiet 
internazzjonali kollha possibbli;jikkunsidra 
essenzjali wkoll li jkun hemm aċċess għal 
dejta affidabbli u komparabbli dwar flussi 
tal-iskart, flussi lejn u ’l barra mill-Ewropa, 
volumi u sistemi ta’ ġestjoni;

Or. fr

Emenda 153
Sophie Auconie
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament 
tal-iskart;jinnota li l-applikazzjoni tal-

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi 
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament 
tal-iskart;jinnota li l-applikazzjoni tal-
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prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-
produttur, kif ukoll il-kuxjenza tal-
konsumaturi, għandhom rwol fil-
prevenzjoni ta’ esportazzjonijiet 
illegali;barra minn hekk jemmen li l-UE 
għandha tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni 
tal-iskart koerenti fil-forums, il-ftehim u l-
istituzzjonijiet internazzjonali kollha 
possibbli;jikkunsidra essenzjali wkoll li 
jkun hemm aċċess għal dejta affidabbli u 
komparabbli dwar flussi tal-iskart, flussi 
lejn u ’l barra mill-Ewropa, volumi u 
sistemi ta’ ġestjoni;

prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-
produttur, kif ukoll il-kuxjenza tal-
konsumaturi, għandhom rwol fil-
prevenzjoni ta’ esportazzjonijiet illegali; 
barra minn hekk jemmen li l-UE għandha 
tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni tal-iskart 
koerenti fil-forums, il-ftehim u l-
istituzzjonijiet internazzjonali kollha 
possibbli, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-iskart fil-baħar; jikkunsidra essenzjali 
wkoll li jkun hemm aċċess għal dejta 
affidabbli u komparabbli dwar flussi tal-
iskart, flussi lejn u ’l barra mill-Ewropa, 
volumi u sistemi ta’ ġestjoni;

Or. fr

Emenda 154
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi
akbar biex jiġu indirizzati esportazzjonijiet 
illegali ta’ skart tal-plastik, li jinkludu 
infurzar iktar strett tar-regolamenti ta’ 
vjeġġi tal-UE, kif ukoll skemi ta’ 
monitoraġġ u spezzjonijiet iktar stretti fil-
portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-trattament 
tal-iskart;jinnota li l-applikazzjoni tal-
prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-
produttur, kif ukoll il-kuxjenza tal-
konsumaturi, għandhom rwol fil-
prevenzjoni ta’ esportazzjonijiet 
illegali;barra minn hekk jemmen li l-UE 
għandha tippromwovi approċċ ta’ ġestjoni 
tal-iskart koerenti fil-forums, il-ftehim u l-
istituzzjonijiet internazzjonali kollha 
possibbli;jikkunsidra essenzjali wkoll li 
jkun hemm aċċess għal dejta affidabbli u 
komparabbli dwar flussi tal-iskart, flussi 
lejn u ’l barra mill-Ewropa, volumi u 
sistemi ta’ ġestjoni;

8. Jemmen li għandhom jittieħdu passi
konkreti kemm mill-Istati Membri kif 
ukoll mill-Kummissjoni Ewropea biex jiġu 
indirizzati esportazzjonijiet illegali ta’ skart 
tal-plastik, li jinkludu infurzar iktar strett 
tar-regolamenti ta’ vjeġġi tal-UE, kif ukoll 
skemi ta’ monitoraġġ u spezzjonijiet iktar 
stretti fil-portijiet u l-faċilitajiet kollha tat-
trattament tal-iskart; jinnota li l-
applikazzjoni tal-prinċipju tar-
responsabbiltà estiża tal-produttur, kif 
ukoll il-kuxjenza tal-konsumaturi, 
għandhom rwol fil-prevenzjoni ta’ 
esportazzjonijiet illegali;barra minn hekk 
jemmen li l-UE għandha tippromwovi 
approċċ ta’ ġestjoni tal-iskart koerenti fil-
forums, il-ftehim u l-istituzzjonijiet 
internazzjonali kollha possibbli;jikkunsidra 
essenzjali wkoll li jkun hemm aċċess għal 
dejta affidabbli u komparabbli dwar flussi 
tal-iskart, flussi lejn u ’l barra mill-Ewropa, 
volumi u sistemi ta’ ġestjoni;

Or. en
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Emenda 155
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta; jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

9. Iqis li l-finanzjament tal-faċilitajiet tar-
riċiklaġġ għandu jikkostitwixxi prijorità 
fir-rigward tal-finanzjament tar-rimi 
f’miżbliet u l-inċinerazzjoni tal-iskart, 
filwaqt li jitqiesu b’mod evidenti ħafna l-
ħtiġijiet ta’ kull komunità; jafda li l-
muniċipalitajiet Ewropej u l-gvernijiet 
lokali jagħmlu l-isforzi kollha possibbli 
biex jimmotivaw liċ-ċittadini biex jadottaw 
kunċett ta’ ekonomija ċirkulari fir-rigward 
tal-iskart tal-plastik, billi jinkoraġġixxu 
skemi ta’ ġbir u riċiklaġġ effettivi u 
jistabbilixxu punti ta’ ġbir adegwati għall-
iskart tal-plastik, speċjalment fiż-żoni tal-
kosta; jemmen ukoll li jistgħu jagħtu 
kontribut kbir lejn l-armonizzazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ ġestjoni tal-iskart tal-plastik 
madwar l-Ewropa billi jaqblu fuq standards 
u prattiki komuni;

Or. ro

Emenda 156
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta;jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropej u l-
gvernijiet lokali, l-industrija ta’ 
inkorporazzjoni u s-settur tal-ġestjoni tal-
iskart jagħmlu l-isforzi kollha possibbli 
biex jimmotivaw liċ-ċittadini biex jadottaw 
kunċett ta’ ekonomija ċirkulari fir-rigward 
tal-iskart tal-plastik, billi jinkoraġġixxu 
skemi ta’ ġbir u riċiklaġġ effettivi u 
jistabbilixxu punti ta’ ġbir adegwati għall-
iskart tal-plastik, speċjalment fiż-żoni tal-
kosta; jemmen ukoll li jistgħu jagħtu 
kontribut kbir lejn l-armonizzazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ ġestjoni tal-iskart tal-plastik 
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jaqblu fuq standards u prattiki komuni; madwar l-Ewropa billi jaqblu fuq standards 
u prattiki komuni

Or. fr

Emenda 157
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta;jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropej u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jappoġġjaw is-sostituzzjoni ta’ 
materjal tal-plastik perikoluż u l-addittivi 
fih u ta’ materjal tal-plastik mhux 
riċiklabbli, billi jinkoraġġixxu skemi ta’ 
ġbir u riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu 
punti ta’ ġbir adegwati għall-iskart tal-
plastik, speċjalment fiż-żoni tal-kosta u 
dawk b’ambjent vulnerabbli; jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

Or. en

Emenda 158
Inese Vaidere
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta;jemmen 

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropej u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ separazzjoni,
ġbir, użu mill-ġdid u riċiklaġġ effettivi u 
jistabbilixxu punti ta’ ġbir adegwati għall-
iskart tal-plastik, speċjalment fiż-żoni tal-
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ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

kosta;jemmen ukoll li jistgħu jagħtu 
kontribut kbir lejn l-armonizzazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ ġestjoni tal-iskart tal-plastik 
madwar l-Ewropa billi jaqblu fuq standards 
u prattiki komuni;

Or. en

Emenda 159
Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta; jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropej u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta; jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;
iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali 
jikkollaboraw għal ġestjoni transkonfinali 
tal-iskart, meta dan ikun ta’ profitt kemm 
mil-lat ekonomiku kif ukoll minn dak 
ambjentali;

Or. ro

Emenda 160
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jafda li l-muniċipalitajiet Ewropew u l-
gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 

9. Iħeġġeġ lill-muniċipalitajiet Ewropej u 
l-gvernijiet lokali jagħmlu l-isforzi kollha 
possibbli biex jimmotivaw liċ-ċittadini 
biex jadottaw kunċett ta’ ekonomija 
ċirkulari fir-rigward tal-iskart tal-plastik, 
billi jinkoraġġixxu skemi ta’ ġbir u 
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riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu punti ta’ 
ġbir adegwati għall-iskart tal-plastik, 
speċjalment fiż-żoni tal-kosta;jemmen 
ukoll li jistgħu jagħtu kontribut kbir lejn l-
armonizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni 
tal-iskart tal-plastik madwar l-Ewropa billi 
jaqblu fuq standards u prattiki komuni;

riċiklaġġ effettivi u jistabbilixxu
infrastruttura ta’ riċiklaġġ adegwata bħal
punti ta’ ġbir adegwati għall-iskart tal-
plastik; jemmen ukoll li jistgħu jagħtu 
kontribut kbir lejn it-titjib ta’ attivitajiet ta’ 
ġestjoni tal-iskart tal-plastik madwar l-
Ewropa billi jaqblu fuq standards u prattiki 
komuni fejn dan ikun ta’ vantaġġ;

Or. en

Emenda 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Iqis essenzjali ż-żieda fis-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar id-
dannu li l-iskart tal-plastik għandu fuq l-
ambjent u l-possibbiltà li dan jiġi rriċiklat, 
kif ukoll li l-pubbliku jitħeġġeġ biex, meta 
possibbli, jirrifjuta l-imballaġġ tal-plastik 
li jintuża darba u minflok juża imballaġġ 
li jintuża darba inqas perikoluż għall-
ambjent, jew imballaġġ li jerġa’ jintuża;

Or. lt

Emenda 162
Andrés Perelló Rodríguez
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Ifakkar lill-Kummissjoni li jeżisti skart 
ieħor tal-plastik li m’għandux jintesa 
meta jiġu stabbiliti l-miżuri leġizlattivi, 
bħall-plastik għall-użu agrikolu (bħal 
pereżempju l-plastik tas-serra). F’dan is-
sens, ikun meħtieġ li jiġi promoss il-
ħolqien ta’ “punti nodfa agrikoli” għall-
kontroll u d-destinazzjoni ta’ skart bħal 
dan f’impjanti tar-riċiklaġġ tal-plastik jew 
għall-użu tal-enerġija tagħhom.
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Or. es

Emenda 163
Sophie Auconie
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jitlob it-tnedija ta' riflessjoni dwar il-
fenomenu tal-obsolenza pprogrammata 
tal-prodotti industrijali;

Or. fr

Emenda 164
Christa Klaß
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala 
mezz li jiżgura l-provvista ta’ plastik 
riċiklabbli u li jżid il-kuxjenza pubblika 
tar-riċiklaġġ; jikkunsidra li dan l-
avveniment jista’ jinkludi wkoll attivitajiet 
tal-komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Huwa tal-fehma li għandha tingħata 
attenzjoni aktar qawwija lil attivitajiet u
kampanji konkreti li għandhom l-
intenzjoni jippromwovu l-kuxjenza taċ-
ċittadini dwar ir-riċiklaġġ; jikkunsidra li
anke attivitajiet tal-komunità ta' tindif tal-
bajjiet iservu biex irawmu l-kuxjenza, u 
jikkontribwixxu għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

Or. de

Emenda 165
Anna Rosbach
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 

10. Jitlob li jittieħdu inizjattivi għaż-żieda 
tal-għarfien pubbliku dwar ir-riċiklaġġ, 
inkluż fl-iskejjel; jikkunsidra li dawn l-
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kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala 
mezz li jiżgura l-provvista ta’ plastik 
riċiklabbli u li jżid il-kuxjenza pubblika 
tar-riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-
avveniment jista’ jinkludi wkoll attivitajiet 
tal-komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

inizjattivi jistgħu jinkludu wkoll 
attivitajiet tal-komunità ta’ tindif tal-bajjiet, 
bħala kontribut għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

Or. en

Emenda 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Jemmen li għandha tingħata iktar 
attenzjoni lil azzjonijiet konkreti u 
kampanji ta’ żieda tal-għarfien; għal dan 
il-fini jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;u bħala appoġġ għal inizjattiva 
saħansitra ikbar bħal “Il-Ġimgħa tat-
Tindif tal-Ewropa” biex tiġi ttrattata l-
problema taż-żibel fl-ambjenti kollha; 

Or. en

Emenda 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Sabiex titrawwem iż-żieda tal-
kuxjenza, jitlob iktar azzjonijiet konkreti 
permezz ta’ kampanji, pereżempju 
permezz tal-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-riċiklaġġ
jew permezz ta’ avvenimenti bħall-jum 
“Tindif tal-Ewropa”, inkluż attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif, bħala kontribut 
simboliku għall-konteniment tat-tniġġis
ikkawżat mill-iskart tal-plastik;

Or. en

Emenda 168
Gaston Franco
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;jitlob sabiex jitqiegħed dan it-tip 
ta’ avveniment f’sinerġija mal-kampanji 
"Let’s do it", il-Ġimgħa Ewropea għat-
Tnaqqis tal-Iskart u l-"Clean Up Day" li 
jmiss;

Or. fr
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Emenda 169
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens xieraq, bħala mezz li jiżgura l-
provvista ta’ plastik riċiklabbli u li jżid il-
kuxjenza pubblika tar-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li dan l-avveniment jista’ 
jinkludi wkoll attivitajiet tal-komunità ta’ 
tindif tal-ambjent, bħala kontribut 
simboliku għall-konteniment tat-tniġġis
tal-ambjent ikkawżat mill-iskart tal-
plastik;

Or. en

Emenda 170
Sari Essayah
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li dan l-avveniment jista’ 
jinkludi wkoll attivitajiet tal-komunità ta’ 
tindif tal-bajjiet, bħala kontribut simboliku 
għall-konteniment tat-tniġġis tal-kosta 
kkawżat mill-iskart tal-plastik;

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw l-iskart
tal-plastik miġbur f’punti determinati minn 
qabel bi tpattija ta’ kumpens monetarju 
xieraq, bħala mezz li jippromwovi l-
provvista ta’ plastik riċiklabbli u li jżid il-
kuxjenza pubblika tar-riċiklaġġ; 
jikkunsidra li dan l-avveniment jista’ 
jinkludi wkoll attivitajiet tal-komunità ta’ 
tindif tal-bajjiet, bħala kontribut simboliku 
għall-konteniment tat-tniġġis tal-kosta 
kkawżat mill-iskart tal-plastik;

Or. fi
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Emenda 171
Gerben-Jan Gerbrandy
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel bi tpattija 
ta’ kumpens monetarju xieraq, bħala mezz 
li jiżgura l-provvista ta’ plastik riċiklabbli 
u li jżid il-kuxjenza pubblika tar-
riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-avveniment 
jista’ jinkludi wkoll attivitajiet tal-
komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

10. Jitlob għall-istabbiliment ta’ Jum 
Ewropew għall-iskart tal-plastik, meta ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jirritornaw 
kwalunkwe volum ta’ skart tal-plastik 
f’punti determinati minn qabel, pereżempju
bi tpattija ta’ kumpens monetarju xieraq, 
bħala mezz li jiżgura l-provvista ta’ plastik 
riċiklabbli u li jżid il-kuxjenza pubblika 
tar-riċiklaġġ;jikkunsidra li dan l-
avveniment jista’ jinkludi wkoll attivitajiet 
tal-komunità ta’ tindif tal-bajjiet, bħala 
kontribut simboliku għall-konteniment tat-
tniġġis tal-kosta kkawżat mill-iskart tal-
plastik;

Or. en


