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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Emendi tal-Parlament f’żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta’ kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta’ att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta’ att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta’ test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta’ natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta' skart
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0516),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0217/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7–0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart13

jistipula r-rekwiżiti għall-vjeġġi tal-iskart 
kemm fl-Unjoni u kemm bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi, sabiex jitħares l-
ambjent. Madankollu, ġew identifikati xi
nuqqasijiet fl-infurzar u fl-ispezzjonijiet 
imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti fl-
Istati Membri, fost l-oħrajn minħabba li fir-
Regolament m’hemmx dispożizzjonijiet 

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart13

jistipula r-rekwiżiti għall-vjeġġi tal-iskart 
kemm fl-Unjoni u kemm bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi, sabiex jitħares l-
ambjent. Billi spezzjonijiet koordinati fi 
Stati Membri bejn l-2003 u l-2010 sabu li 
bejn 20 % u 51 % tal-vjeġġi ta' skart 
spezzjonati kienu illegali, ġew identifikati 
diverġenzi u nuqqasijiet sinifikanti fl-
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ċari dwar dawn il-kwistjonijiet. infurzar u fl-ispezzjonijiet imwettqin mill-
awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri, fost 
l-oħrajn minħabba li fir-Regolament 
m’hemmx dispożizzjonijiet ċari u obbligi 
konkreti dwar dawn il-kwistjonijiet. 

_____________ ________________
13 ĠU L 190, 12.7.2006, p.1. 13 ĠU L 190, 12.7.2006, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed isemmi l-grad għoli ħafna ta' vjeġġi illegali li nstab b'mod kostanti 
tul l-aħħar snin sabiex tkun enfasizzata l-ħtieġa ta' tibdiliet leġiżlattivi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-infurzar u l-ispezzjonijiet effettivi 
tal-vjeġġi ta' skart mhux biss se jevitaw l-
impatti serji ambjentali u fuq is-saħħa li 
jinbtu mill-vjeġġi ta' skart illegali, iżda 
jistgħu jiffrankaw ukoll spejjeż kbar u 
jirriżultaw f’benefiċċji ekonomiċi diretti 
għall-Istati Membri u għall-industrija 
konformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont studju tal-Kummissjoni*, 1 % ta' vjeġġi illegali jammontaw għal total ta' 2.8 miljun 
tunnellata kull sena. Rata ta' 25 %, kif instab fl-aħħar rapport ta' spezzjoni, tirriżulta f'total 
ta' 70 miljun tunnellata ta' vjeġġi illegali kull sena. Minbarra l-effetti serji fuq is-saħħa u l-
ambjent, ir-rati għoljin ta' vjeġġi ta' skart illegali jipperikolaw it-trattament tal-iskart 
leġittimu u l-industriji tar-rimi. Instab li l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni dwar l-
iskart tal-UE inġenerali tfisser iffrankar ta' spejjeż ta' €72 biljun kull sena madwar l-UE. L-
infurzar tar-regolament dwar l-ivjeġġar ta' skart huwa sine qua non għall-akkwist ta' dawn il-
benefiċċji.

* “Implementing EU waste legislation for green growth”, DĠ ENV, 29 ta' Novembru 2011, 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hemm bżonn ta’ ppjanar adegwat tal-
ispezzjonijiet tal-vjeġġi tal-iskart sabiex 
tiġi stabbilita l-kapaċità meħtieġa għall-
ispezzjonijiet tal-vjeġġi tal-iskart u biex 
jiġu evitati b’mod effettiv il-vjeġġi illegali. 
Għalhekk, id-dispożizzjonijiet dwar l-
infurzar u l-ispezzjonijiet mogħtija fl-
Artikolu 50 tar-Regolament (KE) 
Nru 1013/2006 għandhom jissaħħu bil-
għan li jiġi żgurat l-ippjanar regolari u 
konsistenti tal-ispezzjonijiet. L-ippjanar 
għandu jinkludi għadd ta’ elementi 
ewlenin, fosthom il-valutazzjonijiet tar-
riskji, l-istrateġiji, l-għanijiet, il-
prijoritajiet, l-għadd u t-tipi ta’ 
spezzjonijiet ippjanati, it-tqassim tal-
ħidmiet, il-mezzi ta’ kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet u d-dispożizzjonijiet dwar it-
taħriġ tal-ispetturi. 

(2) Hemm bżonn ta’ ppjanar adegwat tal-
ispezzjonijiet tal-vjeġġi tal-iskart sabiex 
tiġi stabbilita l-kapaċità meħtieġa għall-
ispezzjonijiet tal-vjeġġi tal-iskart u biex 
jiġu evitati b’mod effettiv il-vjeġġi illegali. 
Għalhekk, id-dispożizzjonijiet dwar l-
infurzar u l-ispezzjonijiet mogħtija fl-
Artikolu 50 tar-Regolament (KE) 
Nru 1013/2006 għandhom jissaħħu bil-
għan li jiġi żgurat l-ippjanar regolari u 
konsistenti tal-ispezzjonijiet u l-
implimentazzjoni tagħhom. L-ippjanar 
għandu jinkludi għadd ta’ elementi 
ewlenin, fosthom il-valutazzjonijiet tar-
riskji, l-istrateġiji, l-għanijiet, il-
prijoritajiet, l-għadd u t-tipi ta’ 
spezzjonijiet ippjanati, it-tqassim tal-
ħidmiet, il-mezzi ta’ kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet u d-dispożizzjonijiet dwar it-
taħriġ tal-ispetturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li jsiru l-pjanijiet – jeħtieġ ukoll li l-pjanijiet jiġu implementati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sabiex jiġi promoss l-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali fl-ambitu tal-
Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika 
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għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali (il-Konvenzjoni 
ta' Aarhus), li kienet approvata f'isem l-
Unjoni bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2005/370/KE tas-17 ta' Frar 2005 
dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità 
Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-
pubbliku fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali 13a, il-livell u l-kwalità tal-
informazzjoni għall-pubbliku għandhom 
jitjiebu. Il-pjanijiet għall-ispezzjonijiet, kif 
ukoll l-eżitu tal-ispezzjonijiet, kwalunkwe 
azzjoni ta' rimedju meħuda mill-
awtoritajiet relevanti bħala segwitu għal 
dawk l-ispezzjonijiet, l-ismijiet tal-
operaturi involuti fil-vjeġġi illegali, u l-
pieni imposti għandhom jitqiegħdu għad-
diżpozzjoni tal-pubbliku b'mod 
permanenti, inkluż b'mod elettroniku.
____________
13a ĠU L 124, 17.5.2005, p. 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li titfakkar il-Konvenzjoni ta' Aarhus, li fost l-oħrajn tfittex li tippromwovi l-
aċċess għal informazzjoni ambjentali. Il-pjanijiet għall-ispezzjonijiet, kif ukoll ir-riżultati tal-
ispezzjonijiet u l-azzjonijiet ta' segwitu għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. 
Dan huwa mezz importanti biex jiżgura pjanijiet xierqa u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri. Peress li m'hemm l-ebda informazzjoni sensittiva fil-pjanijiet, dawn għandhom 
ikunu disponibbli b'mod permanenti għall-pubbliku, u mhux biss jekk jintalbu. Dan inaqqas 
ukoll il-piż tax-xogħol fuq l-Istati Membri.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-Unjoni jeżistu regoli differenti dwar 
il-possibbiltà li l-awtoritajiet kompetenti fl-
Istati Membri jitolbu lill-esportaturi tal-
iskart għall-provi sabiex jiċċekkjaw kemm 
il-vjeġġi jkunu legali. It-tali provi jistgħu
jkunu marbutin ma’ jekk is-sustanza jew l-
oġġett ikunx “skart” jew le, skont it-tifsira 
tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, jew 
jekk l-iskart ikunx se jiġi ttrasportat lejn 
impjanti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent 
skont l-Artikolu 49 tar-Regolament. 
Għalhekk, l-Artikolu 50 tar-Regolament 
għandu jipprovdi l-possibbiltà li l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
jitolbu lill-esportaturi li jkunu ssuspettati
bi vjeġġi illegali tal-iskart għall-provi 
sabiex jiċċekkjaw kemm il-vjeġġi jkunu 
legali. 

(3) Fl-Unjoni jeżistu regoli differenti dwar 
il-possibbiltà li l-awtoritajiet rilevanti fl-
Istati Membri jitolbu lill-esportaturi tal-
iskart għall-provi sabiex jiċċekkjaw kemm 
il-vjeġġi jkunu legali. It-tali provi jistgħu 
jkunu marbutin ma’ jekk is-sustanza jew l-
oġġett ikunx “skart” jew le, skont it-tifsira 
tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, jekk 
il-vjeġġ tal-iskart jaqax taħt l-Artikolu 36 
jew jekk l-iskart ikunx se jiġi ttrasportat 
lejn impjanti li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent skont l-Artikolu 49 tar-
Regolament. Għalhekk, l-Artikolu 50 tar-
Regolament għandu jipprovdi l-possibbiltà 
li l-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri 
jitolbu lill-esportaturi tal-iskart għall-provi 
sabiex jiċċekkjaw kemm il-vjeġġi jkunu 
legali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-iċċekkjar tal-legalità tal-vjeġġi tinvolvi mhux biss lill-awtoritajiet kompetenti, iżda 
wkoll lill-awtoritajiet tal-pulizija u tad-dwana, ikun aktar adegwat li wieħed jitkellem dwar 
awtoritajiet rilevanti. 

L-awtoritajiet għandhom jitħallew ukoll isaqsu għal prova tan-natura tal-iskart biex jiżguraw 
konformità mal-projbizzjoni tal-esportazzjoni. 

Ma jkunx adegwat li l-iċċekkjar jiġi limitat għal 'vjeġġi illegali suspettati'. Dan jista' jdgħajjef 
l-ispezzjonijiet inġenerali. Il-pulizija tat-traffiku jistgħu jiċċekkjaw id-dokumenti ta' 
kwalunkwe persuna u mhux biss meta jkollhom suspett ta' nuqqas ta' konformità. L-istess 
għandu japplika għall-awtoritajiet fir-rigward ta' vjeġġi ta' skart.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat bil-għan li tadotta rekwiżiti

(6) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
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tekniċi u organizzattivi għall-
implimentazzjoni tal-iskambju tad-dejta 
elettronika fil-prattika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti. 

Unjoni Ewropea fir-rigward tal-
adattament tal-Annessi għall-progress 
xjentifiku u tekniku, l-adozzjoni tal-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti fir-rigward ta' 
impjanti ta' rkupru li dwarhom ikun 
hemm qbil minn qabel u l-adozzjoni tar-
rekwiżiti tekniċi u organizzattivi għall-
implimentazzjoni tal-iskambju tad-dejta 
elettronika fil-prattika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pproponiet biss allinjament parzjali tad-dispożizzjonijiet tal-komitoloġija 
attwali mal-Artikolu 290 TFUE, peress li qed jiġi propost li dawk li jifdal, jiġifieri l-Annessi, 
jiġu allinjati bħala parti mill-hekk imsejħa proposta 'omnibus'.  Madankollu, dan iwassal għal 
sitwazzjoni ta' żewġ allinjamenti parzjali u mhux koordinati. Ikun aħjar jekk ir-regolament 
kollu jiġi allinjat ma' dan l-att ta' emenda minflok li partijiet minnu jsiru hawnhekk u partijiet 
oħra permezz tal-proposta omnibus.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. 
Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13b.
_____________
13b Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ minħabba l-introduzzjoni ta' żewġ atti ta' implimentazzjoni, ara l-
premessa li jmiss.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Il-proċedura ta' eżami għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta' tabella ta' 
konverżjoni bejn il-kodiċi tad-dwana u 
tal-iskart użati fl-Annessi III - V tar-
Regolament (KE) 1013/2006 u għall-
adozzjoni ta' protokoll armonizzat għall-
ġbir, ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar ta' 
dejta dwar l-infurzar ta' dan ir-
Regolament u l-penalizzazzjoni tal-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi speċifikata l-proċedura għall-att ta' implimentazzjoni ġdid.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida dwar l-applikazzjoni tal-

(8) Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida dwar metodi għall-kalkolu tal-
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Artikolu 12(1)(g) tar-Regolament, linji 
gwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 15 
tar-Regolament, linji gwida dwar il-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-vjeġġi 
illegali, aktar gwida dwar l-użu tal-lingwi, 
u aktar kjarifiki dwar ir-rekwiżiti 
proċedurali tat-Titolu II tar-Regolament 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-
applikazzjoni tagħhom għall-
esportazzjonijiet, l-importazzjonijiet u t-
tranżitu tal-iskart mill-Komunità, lejha u 
ġo fiha 

garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni 
ekwivalenti kif stabbilit fl-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-
applikazzjoni tal-Artikolu 12(1)(g) tar-
Regolament, linji gwida dwar il-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-vjeġġi 
illegali, aktar gwida dwar l-użu tal-lingwi, 
u aktar kjarifiki dwar ir-rekwiżiti 
proċedurali tat-Titolu II tar-Regolament 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-
applikazzjoni tagħhom għall-
esportazzjonijiet, l-importazzjonijiet u t-
tranżitu tal-iskart mill-Komunità, lejha u 
ġo fiha, linji gwida dwar dak li 
jikkostitwixxi pieni effettivi, propozjonali 
u dissważivi kif imsemmi fl-Artikolu 50(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u 
linji gwida dwar kif għandha titwettaq 
valutazzjoni tar-riskji skont l-
Artikolu 50(2a) punt (b) tar-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt identifikat li taħlita ta' rekwiżiti leġiżlattivi kif ukoll gwida jista' 
jkollhom l-aktar impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali pożittiv bl-anqas spejjeż netti. L-
adozzjoni ta' gwida għandha, għalhekk, tkun vinkolanti. 

Il-verifika koordinata reċenti dwar l-infurzar tar-regolament dwar vjeġġi ta' skart kixfet 
diskrepanzi kbar fost it-8 pajjiżi dwar kif il-ksur jiġi penalizzat u li l-maġġoranza tal-pajjiżi 
jagħmlu biss użu limitat minn sanzjonijiet. 

Il-valutazzjoni tar-riskji hija element ċentrali tal-ippjanar tal-ispezzjonijiet; ikun ta' 
benefiċċju jekk ikun hemm gwida dwar dan.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 2 – punt -36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘36. “użu mill-ġdid” tfisser kull ‘36. “użu mill-ġdid” tfisser użu mill-ġdid
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operazzjoni li biha l-prodotti jew il-
komponenti li ma jkunux skart jerġgħu 
jintużaw għall-istess skop li għalih kienu 
maħsubin. 

kif definit fl-Artikolu 3(13)tad-
Direttiva 98/2008/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1;

___________

* Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li 
tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 
22.11.2008, p. 3).’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi ma' definizzjonijiet analogi tar-Regolament dwar Vjeġġi ta' Skart, ikun aktar 
adegwat li wieħed ikollu definizzjoni dinamika b'referenza għad-definizzjoni mogħtija fid-
Direttiva Qafas dwar l-Iskart.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt li ġej:
‘36a. “spezzjoni” tfisser azzjonijiet li 
jittieħdu mill-awtoritajiet rilevanti biex 
jivverifikaw li stabbiliment, impriża jew 
vjeġġ ta' skart jkunu konformi mar-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun adegwat jekk tingħata definizzjoni għat-terminu spezzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 14 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) fl-Artikolu 14, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
‘6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 59 dwar kundizzjonijiet u 
rekwiżiti addizzjonali rigward l-impjanti 
ta' rkupru li dwarhom ikun hemm qbil 
minn qabel.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan idaħħal il-miżura ta' implimentazzjoni tal-Artikolu 59(2) tar-regolament attwali fl-
allinjament, li hija nieqsa fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti 
addizzjonali fir-rigward tal-impjanti ta' rkupru li dwarhom ikun hemm qbil minn qabel 
għadhom rilevanti, għalhekk il-Kummissjoni għandha żżomm is-setgħat li taġixxi dwarhom 
permezz ta' atti delegati.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ miżuri għall-infurzar ta’ dan 
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu, fost l-oħrajn, għal spezzjonijiet 
ta’ stabbilimenti u ta’ impriżi f’konformità 
mal-Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart14, u 
għal kontrolli għall-għarrieda ta’ vjeġġi 
tal-iskart jew tal-irkupru jew tar-rimi
relatat miegħu.”;

2. Permezz ta’ miżuri għall-infurzar ta’ dan 
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu, fost l-oħrajn, għal spezzjonijiet 
ta’ stabbilimenti u ta’ impriżi f’konformità 
mal-Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart14, u 
għal spezzjonijiet għall-għarrieda ta’ vjeġġi 
ta' skart jew tal-irkupru u r-rimi relatat 
miegħu.”;

_______________ ______________
14 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3 14 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bidla konsegwenzjali minħabba d-definizzjoni l-ġdida għall-ispezzjonijiet. L-Istati Membri 
m'għandhomx jispezzjonaw il-vjeġġi tal-iskart jew l-irkupru jew ir-rimi relatati magħhom, 
iżda t-tnejn li huma.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti tagħhom
jistabbilixxu pjanijiet għall-ispezzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jiċċekkjaw il-konformità 
ma’ dan ir-Regolament. Il-pjanijiet 
għandhom ikopru ż-żona ġeografika 
kollha tal-Istat Membru kkonċernat u 
għandhom japplikaw għall-ispezzjonijiet 
tal-vjeġġi tal-iskart kollha mwettqin skont 
il-paragrafu 2, inklużi l-ispezzjonijiet tal-
istabbilimenti u tal-impriżi, tat-trasporti 
bit-triq u bil-ferrovija u tal-kunsinni fil-
portijiet. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jinkludu dan li ġej:

'2a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pjanijiet għall-ispezzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jiċċekkjaw il-konformità 
ma’ dan ir-Regolament. Il-pjanijiet 
għandhom ikopru t-territorju ġeografiku 
kollu tal-Istat Membru kkonċernat u 
għandhom japplikaw għall-ispezzjonijiet 
tal-vjeġġi tal-iskart kollha mwettqin skont 
il-paragrafu 2. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jinkludu dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdiliet editorjali u simplifikazzjoni tat-test mingħajr bidla fil-kontenut.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b 
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) valutazzjoni tar-riskji li tkopri flussi 
speċifiċi tal-iskart u s-sorsi tal-vjeġġi 
illegali, u li tqis id-dejta investigattiva, 

(b) valutazzjoni tar-riskji li tkopri flussi 
speċifiċi tal-iskart u s-sorsi tal-vjeġġi 
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bħal dik miksuba mill-investigazzjonijiet 
tal-pulizija u mill-analiżi tal-attivitajiet 
kriminali; 

illegali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konnessa mas-subparagrafu l-ġdid ta' wara dan is-subparagrafu. Id-dejta 
investigattiva tista' tkun sensittiva, għalhekk m'għandhiex tiġi inkluża fil-pjan, sakemm ma 
tkunx disponibbli b'mod ġenerali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta’ 
spezzjonijiet ippjanati li jikkonċernaw is-
siti tal-iskart, it-trasport bit-triq u bil-
ferrovija u l-kunsinni fil-portijiet;

(d) informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta’ 
spezzjonijiet ippjanati li jikkonċernaw 
stabbilimenti u impriżi skont l-Artikolu 34 
tad-Direttiva 2008/98/KE, is-siti tal-iskart, 
it-trasport bit-triq, bl-ajru, permezz ta' 
passaġġ fuq l-ilma u bil-ferrovija u l-
kunsinni fil-portijiet, inkluż in-numru ta' 
kontrolli fiżiċi ppjanati ta' impjanti u 
vjeġġi tal-iskart;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont u t-tipi ta' spezzjonijiet għandhom jirreferu wkoll espliċitament għal stabbilimenti 
u impriżi skont l-Artikolu 50(2) il-ġdid. Għandhom jitqiesu wkoll it-trasport bl-ajru u permezz 
ta' passaġġ fuq l-ilma. L-informazzjoni dwar l-ammont u t-tipi ta' spezzjonijiet għandha 
tinkludi wkoll informazzjoni dwar l-ammont ippjanat ta' kontrolli fiżiċi ta' impjanti u/jew 
vjeġġi tal-iskart, peress li tali kontrolli huma importanti ħafna biex jidentifikaw vjeġġi 
illegali.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tar-riskji msemmija fil-
punt (b) fl-ewwel subparagrafu għandha 
tikkunsidra dejta investigattiva, bħal 
investigazzjonijiet tal-pulizija u analiżi ta' 
attivitajiet kriminali, fejn ikun rilevanti. 
Fejn tali dejta investigattiva ma tkunx 
disponibbli pubblikament, din 
m'għandhiex tissemma fil-pjanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konnessa mal-emenda tal-punt b) tas-subparagrafu preċedenti. Id-dejta 
investigattiva għall-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi meqjusa, iżda d-dejta innifisha 
m'għandhiex tissemma fil-pjan, sakemm ma tkunx ġeneralment disponibbli.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet għandhom jinkludu numru 
minimu ta' kontrolli fiżiċi ta' impjanti u 
vjeġġi ta' skart konformi mal-istrateġija u 
l-objettivi adottati u l-valutazzjoni tar-
riskji li twettqet. Il-pjanijiet m'għandhom 
jinkludu ebda dettall dwar programmar 
operazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-pjanijiet għandhom jinkludu numru minimu ta' kontrolli fiżiċi, peress 
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li tali kontrolli huma l-aktar mezz importanti biex jidentifikaw vjeġġi illegali. Peress li bħala 
strument importanti biex jiżgura li huma stabbiliti b'mod xieraq, il-pjanijiet għandhom jiġu 
ppubblikati, għandu jkun iċċarat li informazzjoni sensittiva bħall-ipprogrammar 
operazzjonali tal-ispezzjonijiet m'għandhiex tiġi inkluża fil-pjanijiet.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tqiegħed 
il-pjanijiet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont id-Direttiva 2003/4/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali15.”;

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet ikunu disponibbli b'mod 
permanenti għall-pubbliku, inkluż b'mod 
elettroniku. 

______________
15 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suċċess tal-ispezzjonijiet ta' vjeġġi ta' skart fil-prevenzjoni ta' vjeġġi illegali jiddependi fuq 
ippjanar xieraq mill-Istati Membri kollha. Approċċi differenti jgħinu biss atturi illegali 
jagħżlu t-triq tal-anqas kontroll permezz ta' dak li bl-Ingliż huwa magħruf bħala 'port-
hopping'. L-għan prinċipali li l-pjanijiet għall-ispezzjonijiet jsiru pubbliċi huwa li jiżgura l-
kwalità tajba ta' dawn il-pjanijiet u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Fihom 
infushom, huma ma jinkludux informazzjoni sensittiva.  Huma għandhom, għalhekk, ikunu 
disponibbli għall-pubbliku b'mod permanenti, u mhux biss meta jintalbu. Dan inaqqas ukoll 
il-piż tax-xogħol tal-Istati Membri. 

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 2a – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
eżitu tal-ispezzjonijiet li jitwettqu skont il-
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pjanijiet imsemmija f'dan l-Artikolu, 
kwalunkwe azzjoni ta' rimedju meħuda 
mill-awtoritajiet rilevanti bħala segwitu 
għal dawk l-ispezzjonijiet, l-ismijiet tal-
operaturi involuti fil-vjeġġi illegali, u l-
pieni imposti għandhom jitqiegħdu għad-
diżpozzjoni tal-pubbliku b'mod 
permanenti, inkluż b'mod elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-suċċess jew il-falliment tal-pjanijiet għall-ispezzjonijiet ikunu magħrufa, 
għalhekk jeħtieġ li r-riżultati tal-ispezzjonijiet imwettqa jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku. Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw dwar l-azzjoni ta' rimedju li 
ttieħdet, l-ismijiet ta' dawk li nqabdu bi vjeġġi illegali u l-pieni applikati. Huwa probabbli li 
tali rappurtar pubbliku jkollu effett ta' deterrent importanti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – point (ba) (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(ba) il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej: 
3. Il-kontrolli ta' vjeġġi jistgħu jsiru b'mod 
partikolari:

'3. L-ispezzjonijiet ta' vjeġġi jistgħu jsiru 
b'mod partikolari: 

(a) fil-post ta' l-oriġini, magħmulin mal-
produttur, id-detentur jew in-notifikatur;

(a) fil-post ta l-oriġini, magħmulin mal-
produttur, id-detentur jew in-notifikatur; 

(b) fid-destinazzjoni, magħmulin mad-
destinatarju jew mal-impjant;

(b) fl-impjanti tal-ġbir, tal-ħżin u tat-
tqassim;

(c) fil-fruntieri tal-Komunità; u/jew (c) fid-destinazzjoni, magħmulin mad-
destinatarju jew mal-impjant; 

(d) matul il-vjeġġ fil-Komunità. (d) fil-fruntieri tal-Unjoni; u/jew 
(e) matul il-vjeġġ fl-Unjoni.'

Or. en

(il-punt oriġinali (b) ġie mibdul għall-punt (c), il-punt oriġinali (c) għall-punt (d) u l-punt 
oriġinali (d) għall-punt (e))
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 50(2) il-ġdid u l-Premessa 4 kif proposta mill-Kummissjoni. Il-
possibbiltà ta' kontrolli fl-impjanti tal-ġbir, tal-ħżin u tat-tqassim għandu jiżdied 
espliċitament mal-lista fejn jistgħu jsiru l-ispezzjonijiet tal-vjeġġi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt bb (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(bb) il-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:
4. Il-kontrolli fuq il-vjeġġi għandhom 
jinkludu l-ispezzjoni ta' dokumenti, il-
konferma ta' l-identità u, fejn opportun, il-
kontroll fiżiku ta' l-iskart.

'4. L-ispezzjonijiet tal-vjeġġi għandhom 
jinkludu l-iċċekkjar ta' dokumenti, il-
konferma tal-identità u, fejn opportun, il-
kontroll fiżiku tal-iskart. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla konsegwenzjali minħabba d-definizzjoni l-ġdida tal-ispezzjonijiet.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt c (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 4a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4a. Sabiex ikun żgurat li vjeġġ ma jkunx 
jinkludi skart skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(1), l-awtorità kompetenti tista’:

'4a. Sabiex ikun żgurat jekk sustanza jew 
oġġett li jinġarr bit-triq, bil-ferrovija, bl-
ajru, bil-baħar jew permezz ta' passaġġ 
fuq l-ilma jkunx skart jew le, l-awtoritajiet 
rilevanti jistgħu, mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill*, jitolbu lill-
persuna fiżika jew ġuridika li tkun fil-
pussess tas-sustanza jew tal-oġġett jew li 
torganizza l-vjeġġ tagħhom biex:

(i) tivverifika li ġiet prevista protezzjoni (i) tibgħat kopja tal-fattura u tal-kuntratt 
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xierqa tal-vjeġġ mill-ħsarat li jistgħu 
jseħħu waqt it-trasport u waqt it-tagħbija 
u l-ħatt tiegħu; kif ukoll 

marbutin mal-bejgħ jew mat-trasferiment 
tas-sjieda tas-sustanza jew tal-oġġett, li 
fihom jiġi ddikjarat li s-sustanza jew l-
oġġett huwa maħsub għall-użu mill-ġdid;
jew 

(ii) teżiġi, jekk tissuspetta li vjeġġ ikun 
illegali, li l-persuna inkarigata mill-vjeġġ 
tibgħat kopja tal-fattura u tal-kuntratt 
marbutin mal-bejgħ jew mat-trasferiment
tas-sjieda tas-sustanza jew tal-oġġett, li 
fihom jiġi ddikjarat li s-sustanza jew l-
oġġett huwa maħsub għall-użu mill-ġdid 
skont it-tifsira tal-Artikolu 2(36), u teżiġi 
li din il-persuna turi li s-sustanza jew l-
oġġett jiffunzjona kompletament.

(ii) tippreżenta provi dokumentati li 
mhuwiex skart jew li m'għandux jibqa' 
kkunsidrat skart skont l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2008/98/KE.

Fejn ikun xieraq, l-awtoritajiet rilevanti 
għandhom jitolbu lil dawk il-persuni 
jipprovdu provi adegwati li s-sustanza jew 
l-oġġett ikunu funzjonali b'mod sħiħ.
L-awtoritajiet rilevanti jistgħu jivverifikaw 
ukoll li ġiet ipprovduta protezzjoni 
adegwata tas-sustanza jew l-oġġett kontra 
dannu waqt it-trasport, it-tagħbija u l-
ħatt, partikolarment permezz ta' 
imballaġġ suffiċjenti u l-istivar adegwat 
tat-tagħbija.
_____________
* Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE), ĠU 
L 197, 24.7.2012, p. 38.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-awtoritajiet rilevanti għandhom ikunu intitolati jiċċekkjaw kwalunkwe vjeġġ, 
kemm jekk jikkostitwixxi skart jew le u mhux biss vjeġġi suspettati li huma illegali, peress li 
dan jista' jdgħajjef l-għan innifsu tal-ispezzjonijiet.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt c (ġdid) 
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 4a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4aa. Sabiex jiġi żgurat li vjeġġ ma jkunx 
fih l-iskart imsemmi fl-Artikolu 36, l-
awtorità rilevanti tista' titlob lill-persuna 
fiżika jew ġuridika li hija fil-pussess tal-
iskart jew li torganizza l-vjeġġ tiegħu, 
tippreżenta provi dokumentati dwar in-
natura tal-iskart u l-kuntratt, l-ittra jew 
dokument ieħor iffirmat mill-faċilità ta' 
rkupru li jispeċifika l-metodi ta' 
trattament tal-iskart, it-teknoloġiji u l-
istandards applikati mill-faċilità ta' 
rkupru fil-pajjiż destinatarju.'

Or. en

(L-emenda ddaħħal punt ġdid 4aa. (li jiġi l-4b il-ġdid), 4b. tal-proposta tal-COM ssir il-4c il-
ġdida. iżda l-bqija ma tinbidilx.)

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet rilevanti għandhom ikunu intitolati wkoll li jiċċekkjaw in-natura tal-iskart 
sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità mal-projbizzjoni tal-esportazzjoni ta' skart perikoluż 
u skart ieħor kif imsemmi fl-Artikolu 36.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt c (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 4ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4ba. Fl-assenza ta' provi kif rikjesti skont 
il-paragrafi 4a, 4aa u 4b, jew fl-assenza 
ta' protezzjoni adegwata tas-sustanza jew 
l-oġġett kontra d-dannu waqt it-trasport, 
it-tagħbija u l-ħatt, kif imsemmi fil-
paragrafu 4a, l-awtoritajiet rilevanti 
għandhom jassumu li t-tagħbija tkun 
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vjeġġ illegali. F'dawn iċ-ċirkostanzi, it-
tagħbija se tiġi ttrattata skont l-Artikoli 24 
u 25.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva WEEE, għandu jkun iċċarat li fl-assenza ta' 
provi bil-mod kif mitluba jew fl-assenza ta' protezzjoni adegwata, il-vjeġġ għandu jitqies 
bħala vjeġġ illegali u jiġi ttrattat b'dan il-mod.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 4bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4bb. Il-Kummissjoni għandha, mhux 
aktar tard minn [ĠU daħħal id-data sena 
wara d-dħul fis-seħħ], permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta dan li ġej: 
(a) tabella ta' konverżjoni bejn il-kodiċi 
tad-dwana u l-kodiċi tal-iskart użati fl-
Annessi III - V ta' dan ir-Regolament;
(b) protokoll armonizzat għall-ġbir, ir-
reġistrazzjoni u r-rappurtar ta' dejta dwar 
l-infurzar ta' dan ir-Regolament u l-
penalizzazzjoni tal-ksur tagħhom.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 59a(2).'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Verifika koordinata reċentement dwar ir-regolament dwar il-vjeġġ tal-iskart wriet li l-
infurzar tar-regolament dwar il-vjeġġ tal-iskart jiġi kkomplikat bl-eżistenza ta' żewġ sistemi 
ta' kodiċi differenti: il-kodiċi tal-iskart f'dan ir-regolament u l-kodiċi ta' tariffi internazzjonali 
użati mill-awtoritajiet tad-dwana. Hija talbet għal soluzzjonijiet prattiċi bħal tabella ta' 
konverżjoni sabiex il-kodiċi tat-tariffi jkunu jistgħu jintużaw biex jagħżlu vjeġġi b'riskju għoli 
għal spezzjonijiet mid-dwana. Minbarra dan, talbet ukoll protokoll tal-UE għall-ġbir tad-
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dejta dwar l-infurzar, peress li tali forma ta' dejta hija l-bażi proprja tal-ippjanar għall-
ispezzjonijiet.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 50 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

(ca) il-paragrafu 5 huwa sostitut b’dan li 
ġej:

5. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw, 
bilateralment jew multilateralment, ma' 
xulxin bil-għan li jiġu faċilitati l-
prevenzjoni u l-iskoperta ta' vjeġġi illegali.

'5. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw, 
bilateralment u multilateralment, ma' 
xulxin bil-għan li jiġu ffaċilitati l-
prevenzjoni u l-iskoperta ta' vjeġġi illegali. 
Huma għandhom jiskambjaw 
informazzjoni dwar il-vjeġġi tal-iskart, il-
flussi tal-iskart, l-operaturi u l-faċilitajiet 
u jaqsmu l-esperjenza u l-għarfien dwar 
il-miżuri ta' infurzar. Il-Kummissjoni 
għandha toħloq pjattaforma komuni li 
tinkludi l-Istati Membri kollha għal dawn 
l-għanijiet.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Verifika koordinata riċenti dwar l-infurzar tar-regolament dwar vjeġġi ta' skart abbażi ta' 
tmien kontrolli nazzjonali rrakkomandat il-konsolidazzjoni u l-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni internazzjonali u l-iskambju ta' tali informazzjoni. Ix-xogħol tajjeb ħafna tan-
Network tal-UE għall-Implimentazzjoni u Infurzar tal-Liġi Ambjentali (IMPEL) huwa msejjes 
fuq kooperazzjoni volontarja u huwa nieqes mill-parteċipazzjoni ta' Stati Membri ewlenin 
(e.ż. l-Italja, Franza u l-Greċja). Il-vjeġġi transkonfinali illegali jistgħu jiġu indiratti b'mod 
effettiv biss jekk l-Istati Membri kollha jaħdmu flimkien, għalhekk għandha tinħoloq 
pjattaforma komuni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 51 – paragrafu 4
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Test fis-seħħ Emenda

(3a) fl-Artikolu 51, il-paragrafu 4 jinbidel 
b’dan li ġej:

4. Il-Kummissjoni għandha, tistabblixxi 
kull tliet snin rapport, abbażi ta' dawn ir-
rapporti, dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament mill-Komunità u mill-Istati 
Membri tagħha.

'4. Il-Kummissjoni għandha, tistabblixxi 
kull tliet snin rapport, abbażi ta' dawn ir-
rapporti, dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament mill-Komunità u mill-Istati 
Membri tagħha, inklużi l-pieni imposti.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Verifika koordinata reċenti dwar l-infurzar tar-regolament dwar vjeġġi ta' skart kixfet 
diskrepanzi kbar fost it-tmien pajjiżi fil-mod li bih il-ksur jiġi penalizzat u li l-maġġoranza tal-
pajjiżi jagħmlu użu limitat biss ta' strumenti ta' sanzjonijiet. Hija talbet valutazzjoni dwar jekk 
il-politika ta' sanzjonijiet hijiex proporzjonata u dissważiva u għal aktar informazzjoni dwar 
l-użu ta' sanzjonijiet. Huwa importanti, għalhekk, li l-Kummissjoni tinkludi speċifikament il-
pieni attwali applikati mill-Istati Membri fir-rapport tagħha, li għadu m'huwiex il-każ.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 b (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 58

Test fis-seħħ Emenda

(3b) L-Artikolu 58 jinbidel b’dan li ġej:
1. Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi 
biex jitqies il-progress xjentifiku u 
tekniku. Dawk il-miżuri, mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 59a(3). 
Barra minn hekk:

'Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b'konformità 
mal-Artikolu 59:

(a) biex temenda l-Annessi biex jittieħed 
kont tal-progress xjentifiku u tekniku. 

(a) l-Annessi I, II, III, IIIA, IV u V 
għandhom jiġu emendati sabiex jitqiesu l-
bidliet miftehma taħt il-Konvenzjoni ta' 
Basel u d-Deċiżjoni tal-OECD;

(b) biex temenda l-Annessi I, II, III, IIIA, 
IV u V sabiex jitqiesu l-bidliet miftehma 
taħt il-Konvenzjoni ta' Basel u d-Deċiżjoni 
tal-OECD; 
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(b) jistgħu jiġu miżjuda tipi ta' skart mhux 
klassifikat mal-Annessi IIIB, IV jew V fuq 
bażi proviżorja sakemm tittieħed deċiżjoni 
dwar l-inklużjoni tagħhom fl-Annessi 
rilevanti tal-Konvenzjoni ta' Basel jew id-
Deċiżjoni tal-OECD;

(c) biex iżidu tipi ta' skart mhux klassifikat 
mal-Annessi IIIB, IV jew V fuq bażi 
proviżorja sakemm tittieħed deċiżjoni dwar 
l-inklużjoni tagħhom fl-Annessi rilevanti 
tal-Konvenzjoni ta' Basel jew id-Deċiżjoni 
tal-OECD; 

(c) fuq il-preżentazzjoni ta' talba ta' xi Stat 
Membru, jistgħu jiġu kkunsidrati taħlitiet 
ta' żewġ tipi jew iżjed ta' skart elenkati fl-
Anness III sabiex jiġu inklużi fl-Anness 
IIIa fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(2) 
fuq bażi proviżorja sakemm tittieħed 
deċiżjoni dwar l-inklużjoni tagħhom fl-
Annessi pertinenti mal-Konvenzjoni ta' 
Basel jew mad-Deċiżjoni tal-OECD. L-
Anness IIIA jista' jinkludi l-kondizzjoni li 
xi entrata jew aktar m'għandhiex tapplika 
għall-esportazzjoni lejn pajjiżi li għalihom 
ma tapplikax id-Deċiżjoni tal-OECD;

(d) fuq il-preżentazzjoni ta' talba ta' xi Stat 
Membru fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 
3(2) biex jinkludu fuq bażi proviżorja 
sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-
inklużjoni tagħhom fl-Annessi pertinenti 
mal-Konvenzjoni ta' Basel jew mad-
Deċiżjoni tal-OECD, fl-Anness III A ta' 
dan ir-Regolament taħlitiet ta' żewġ tipi 
ta' skart jew aktar elenkati fl-Anness III, 
li jistabbilixxu meta jkun meħtieġ il-
kundizzjoni li xi entrata jew aktar 
m'għandhiex tapplika għall-esportazzjoni 
lejn pajjiżi li għalihom ma tapplikax id-
Deċiżjoni tal-OECD;

(d) għandhom jiġu determinati l-każijiet 
eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 3(3) u, 
fejn ikun meħtieġ, skart bħal dan għandu
jiżdied mal-Annessi IVA u V u mħassra 
mill-Anness III;

(e) biex tiddetermina l-każijiet 
eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 3(3) u, 
fejn ikun meħtieġ, skart bħal dan għandu 
jiġi ttrasferit mill-Anness III għall-
Annessi IVA u V; 

(e) l-Anness V għandu jiġi emendat sabiex 
jirrifletti l-bidliet miftiehma għal-lista ta' 
skart perikoluż adottati skont l-Artikolu 
1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE;

(f) biex temenda l-Anness V sabiex 
jirrifletti l-bidliet miftiehma għal-lista ta' 
skart perikoluż adottati skont l-Artikolu 7
tad-Direttiva 2008/98/KEE; 

(f) l-Anness VIII għandu jiġi emendat
biex jirrifletti l-konvenzjonijiet u l-
istrumenti ta' ftehim internazzjonali 
rilevanti.

(g) biex temenda l-Anness VIIII biex 
jirrifletti l-konvenzjonijiet u l-istrumenti ta' 
ftehim internazzjonali rilevanti. 

2. Meta jiġi emendat l-Anness IX, il-
Kumitat stabbilit mid-Direttiva tal-Kunsill 
91/692/KEE tat- 23 ta' Diċembru 1991 
biex tistandardizza u tirrazzjonalizza 
rapporti dwar l-implimentazzjoni ta' ċerti 
Direttivi dwar l-ambjent għandu jkun 
assoċjat bis-sħiħ mad-deliberazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pproponiet biss allinjament parzjali tad-dispożizzjonijiet tal-komitoloġija 
attwali mal-Artikolu 290 TFUE, peress li qed jiġi propost li l-bqija tagħhom jiġu allinjati 
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bħala parti mill-hekk magħrufa proposta 'omnibus'. Madankollu, dan iwassal għal sitwazzjoni 
ta' żewġ allinjamenti parzjali u mhux koordinati. Ikun aħjar jekk ir-regolament kollu jiġi 
allinjat ma' dan l-att ta' emenda minflok li partijiet minnu jsiru hawnhekk u partijiet oħra 
permezz tal-proposta omnibus. 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -4
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata d-
delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 26(5) għal perjodu indeterminat 
taż-żmien li jibda mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata d-
delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 14(6), l-Artikolu 26(5) u l-
Artikolu 58 għal perjodu indeterminat taż-
żmien li jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 26(5) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega ta’ setgħat msemmija fl-
Artikolu 14(6), l-Artikolu 26(5) u l-
Artikolu 58 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 
26(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu
14(6), Artikolu 26(5) u l-Artikolu 58
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni sew mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
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Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jagħlaq dak il-perijodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn wara l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jagħlaq dak il-perijodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 
joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn wara l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament konformi mal-emendi proposti fl-Artikoli 14(6) u 58.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006
Anness IX – Tabella 5

Test fis-seħħ Emenda

(4a) Fl-Anness IX, Tabella 5, l-intestatura 
tal-aħħar kolonna tinbidel b'dan li ġej: 

Miżuri li ttieħdu inklużi pieni possibbli 'Miżuri li ttieħdu inklużi pieni imposti'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Verifika koordinata reċenti dwar l-infurzar tar-regolament dwar vjeġġi ta' skart kixfet 
diskrepanzi kbar fost it-tmien pajjiżi fil-mod li bih il-ksur jiġi penalizzat u li l-maġġoranza tal-
pajjiżi jagħmlu użu limitat biss ta' strumenti ta' sanzjonijiet. Għandu jkun hemm aktar 
trasparenza fir-rigward tal-pieni li fil-fatt jiġu applikati sabiex jiffaċilita konverġenza tal-użu 
tagħhom u tal-livelli applikati. Dan jista' jikkontribwixxi għal titjib fl-infurzar ta' dan ir-
Regolament madwar l-UE.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond

Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), fl-2009, l-Istati Membri tal-UE ġġeneraw 
74 miljun tunnellata (Mt) ta' skart perikoluż (28 % aktar milli fl-2000)1. Skont il-Eurostat, fl-
2010, l-Istati Membri tal-UE ġġeneraw 101 Mt ta' skart perikoluż u b'kollox 927 Mt ta' skart, 
eskluż skart minerali ewlieni2.

L-esportazzjonijiet ta' skart perikoluż għal pajjiżi mhux tal-OECD huwa pprojbit skont ir-
Regolament dwar Vjeġġi ta' Skart (WSR). L-esportazzjonijiet għall-irkupru ta' skart mhux 
perikoluż lejn pajjiżi mhux tal-OECD huma permessi, sakemm il-pajjiż importatur ma kienx 
innotifika oġġezzjoni għal tali importazzjonijiet u l-impjant li jirċievi l-iskart jitħaddem skont 
l-istandards tas-saħħa tal-bniedem u tal-protezzjoni ambjentali li huma ekwivalenti b'mod 
wiesa' għall-istandards stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, fl-2009, l-Istati Membri rrapurtaw madwar 
400 każ ta' vjeġġi illegali ta' skart (nofshom kienu bejn Stati Membri u nofshom kienu lejn 
jew 'il barra mill-UE). L-aktar raġunijiet komuni li nstabu għall-illegalità kienu li l-vjeġġ tal-
iskart twettaq mingħajr notifika lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti jew bi ksur ta' 
projbizzjoni tal-vjeġġi skont il-WSR. Madankollu, skont rapport tal-2009 tal-EEA, il-każijiet 
irrappurtati jirrappreżentaw frazzjoni tan-numru attwali, u n-numru ta' vjeġġi illegali ġie 
konkluż li kien wieħed konsiderevoli3,

Fil-fatt, tliet proġetti ta' infurzar konġunti mwettqa bejn l-2003 u l-2010 min-Netwerk tal-UE 
għall-Implimentazzjoni u l-Infurzar tal-Liġi Ambjentali (IMPEL), li ċċekkjaw ċertu ammont 
ta' vjeġġi f'diversi Stati Membri, sabu li bejn 20 u 51 % tal-vjeġġi ta' skart kienu illegali.

Studju tal-Kummissjoni tal-2011 sab li, kieku 1 % biss tal-vjeġġi tal-iskart kienu illegali, it-
tunnellaġġ totali tal-vjeġġi illegali tal-iskart kien ikun jammonta għal 2.8 Mt fis-sena4. Rata ta' 
nuqqas ta' konformità ta' 25 % kif instab fl-aktar riċerka reċenti tal-IMPEL tirriżulta f'volum 
konsiderevoli ta' 70 Mt ta' vjeġġi ta' skart illegali kull sena.

2. Il-problemi kkważati minn vjeġġi illegali:

Il-Kummissjoni tiġbor fil-qosor il-problemi minħabba vjeġġi illegali kif ġej:

- normalment, ir-rimi jew it-trattament substandard ta' skart wara vjeġġ illegali 
jkollu implikazzjonijiet severi għall-ambjent u għas-saħħa,

- spejjeż għoljin ta' tindif jew ripatrijazzjoni,
- telf sinifikanti ta' riżorsi,

                                               
1 Movements of waste across the EU's internal and external borders, Rapport tal-EEA Nru 7/2012
2 Environmental statistics and accounts in Europe, edizzjoni 2010 tal-Eurostat
3 Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste, Rapport tal-EEA Nru 1/2009
4 Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States, BiPRO, 
16 ta’ Novembru 2011
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- tgħawwiġ tas-suq intern (nuqqas ta' kundizzjonijiet ugwali għall-industrija). 

Skont il-Kummissjoni, il-ġenerazzjoni tal-iskart, inkluż dik ta' skart perikoluż, qed tkompli 
tikber. Il-vjeġġi ta' skart notifikat 'il barra mill-Istati Membri żdiedu b'mod kostanti, u l-
Europol identifika wkoll żieda fil-volum ta' vjeġġi illegali. X'aktarx, jekk ma tittiħidx azzjoni, 
il-problema kbira ta' livell diġà għoli ta' vjeġġi ta' skart illegali se tkompli tiżdied.

Minbarra dan, studju tal-Kummissjoni sab li konformità sħiħa ma' tmien testi leġiżlattivi tal-
UE dwar l-iskart, inkluż il-WSR, sal-2020 tista' żżid il-fatturat tal-industriji tal-ġestjoni tal-
iskart u r-riċiklaġġ b'€42 biljun kull sena u toħloq aktar minn 400,000 impjieg ġdid
5.

                                               
5 Study "Implementation of EU waste legislation for green growth, BioIntelligence Service, 2011

Azzjoni deċiżiva kontra vjeġġi illegali hija soluzzjoni ta' benefiċċju kemm għall-ambjent u s-
saħħa, kif ukoll għall-industrija u l-ekonomija. 

3. Il-kawżi ta' vjeġġi illegali

Il-Kummisjoni tindika l-motivaturi li ġejjin ta' vjeġġi illegali:

- spejjeż ferm aktar baxxi għat-trattament/rimi ta' skart f'pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw,

- kriminalità ambjentali organizzata mifruxa fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' skart,
- lakuni fl-infurzar f'xi Stati Membri (peress li l-infurzar tal-WSR huwa prijorità 

baxxa f'bosta Stati Membri).

Skont il-valutazzjoni tal-impatt, minn total ta' 26 251 spezzjoni ta' trasporti li twettqu fost l-
oħrajn fi 22 Membru minn Ottubru 2008 sa Novembru 2010, 3 334 kien fihom skart, u 23 % 
minnhom ma kinux konformi. L-ammont ta' spezzjonijiet ta' trasport u l-ammont ta' ksur li 
nstab kienu jvarjaw b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri. Ċerti pajjiżi ma jagħmlu kważi 
ebda spezzjoni (e.ż. Franza kellha total ta' 26 spezzjoni b'24 spezzjoni fiżika, imqabbla mal-
Polonja b'4 264 spezzjoni u 3 391 spezzjoni fiżika). Ir-rata ta' nuqqas ta' konformità kienet 
tvjarja minn 14.8 sa 100 %, b'medja ta' 23 %. 

Instab li dawn id-diskrepanzi ewlenin iwasslu għal dak li bl-Ingliż jissejjaħ “port hopping”, 
jiġifieri għal proċedura fejn l-esportaturi tal-iskart illegali jibdlu ta’ spiss il-portijiet biex 
jisfruttaw is-sistemi nazzjonali li għandhom l-inqas kontrolli. 

Iktar importanti hu li meta kumpaniji, minflok trasporti, ġew iċċekkjati, 79 % tal-kumpaniji 
nstabu li ma kinux konformi (95 minn 120). Dan juri l-ħtieġa urġenti ta' aktar kontrolli 
upstream ta' siti tal-ġenerazzjoni u tal-ġbir ta' skart biex il-problema tiġi indirizzata fl-oriġini 
tagħha, u mhux biss permezz ta' kontrolli tal-vjeġġi fuq il-fruntieri.

4. Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tipproponi diversi miżuri biex jegħlbu l-lakuni sinifikanti fl-infurzar fl-Istati 
Membri. Fil-qosor, hija tipproponi dan li ġej:
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- l-Istati Membri kollha jagħmlu pjan ta' spezzjoni abbażi tar-riskji, li 
jistabbilixxi l-istrateġija u l-objettivi għal spezzjonijiet ta' vjeġġi ta' skart u r-
riżorsi meħtieġa għalihom;

- il-pjanijiet għall-ispezzjonijiet għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku 
skont id-Direttiva 2003/4 dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni 
ambjentali,

- l-awtoritajiet kompetenti jitħallew jitlobu provi f'każijiet ta' vjeġġi suspettati li 
huma illegali dwar in-natura tal-vjeġġ (skart jew mhux skart) jew dwar in-
natura tal-operazzjoni ta' rkupru (ġestjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent).

5. Proposti mir-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġa bis-sħiħ l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni. Kif indikat aktar 'il 
fuq, azzjoni b'saħħitha kontra vjeġġi illegali hija soluzzjoni ta' benefiċċju kemm għall-ambjent 
u s-saħħa kif ukoll għall-industrija u l-ekonomija. 

Ir-rapporteur jissuġġerixxi, għalhekk, li l-proposta tal-Kummissjoni tkompli tissaħħaħ:
a) Tittejjeb il-bażi ta' għarfien dwar vjeġġi illegali
b) Pjanijiet ta' spezzjoni biex jinkludu ammont minimu ta' kontrolli fiżiċi,
c) Li l-pjanijiet għall-ispezzjonijiet u r-riżultati ta' spezzjonijiet ikunu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku b'mod permanenti,
d) Aktar setgħat lill awtoritajiet rilevanti,
e) Tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

Ad a) Instab li l-infurzar attwali tal-WSR huwa nieqes minn ġestjoni ta' informazzjoni 
adegwata mill-awtoritajiet rilevanti 6.

                                               
6 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation, Joint report based on eight 
national audits, October 2013

Jeħtieġ li jkun hemm protokoll armonizzat għall-ġbir, ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar ta' dejta 
dwar l-infurzar tal-WSR u tabella ta' konverżjoni bejn il-kodiċi ta' dwana u l-kodiċi ta' skart 
biex il-kontrolli tad-dwana jiġu integrati aħhar mal-kontrolli tal-vjeġġi ta' skart.  Minbarra 
dan, jeħtieġ li jkun hemm informazzjoni dwar il-penalizzazzjoni tal-ksur bħala mezz lejn aktar 
armonizzazzjoni f'dan il-qasam. 

Ad b) L-Istati Membri għandhom jinkludu ammont minimu ta' kontrolli fiżiċi ta' impjanti 
u/jew vjeġġi ta' skart konformi mal-istrateġija u l-objettivi u mal-valutazzjoni tar-riskji li 
jitwettqu sabiex jiġi żgurat livell minimu ta' spezzjonijiet.

Ad c) Huwa ta' importanza kbira li l-pjanijiet għall-ispezzjonijiet ikunu disponibbli għall-
pubbliku b'mod permanenti, mhux biss meta jintalbu. Dan iservi bħala kontroll tal-kwalità 
estern ta' dawn il-pjanijiet u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. M'hemm l-ebda 
informazzjoni sensittiva fiha nnifisha, peress li dawn mhumiex se jinkludu l-ipprogrammar 
operazzjonali, għalhekk il-pubblikazzjoni tal-pjanijiet mhijiex se tkun ta' dannu għall-iskop 
tal-ispezzjonijiet. It-tqegħid għad-dispożizzjoni b'mod permanenti tagħhom inaqqas ukoll il-
piż tax-xogħol għall-Istati Membri. Ir-riżultati tal-applikazzjoni tal-pjanijiet għandhom jiġu 
ppubblikati.

Ad d) M'hemmx għalfejn li l-awtoritajiet rilevanti jkollhom suspett biex ikunu jistgħu jitolbu 
informazzjoni supplimentari biex jiċċekkjaw in-natura tal-vjeġġ (skart jew mhux skart) jew 
id-destinazzjoni tiegħu (irkupru li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent). L-istess għandu japplika 
għal kontrolli supplimentari dwar in-natura tal-iskart (e.ż. perikoluż jew le), sabiex ikun jista' 
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jinforza b'mod xieraq il-projbizzjonijiet tal-esportazzjoni rilevanti.

Ad e) Il-vjeġġi illegali jistgħu jiġu indirizzati b'mod effettiv jekk l-Istati Membri kollha 
jaħdmu flimkien. L-Istati Membri għandhom, għalhekk, ikunu obbligati jiskambjaw 
informazzjoni dwar il-vjeġġi tal-iskart, il-flussi ta' skart, l-operaturi u l-impjanti u jaqsmu l-
esperjenza u l-għarfien dwar il-miżuri ta' infurzar. Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha 
toħloq pjattaforma komuni li tinkludi l-Istati Membri kollha għal dawn l-iskopijiet. 
Finalment, ir-rapporteur jissuġġerixxi allinjament tad-dispożizzjonijiet tal-komitoloġija 
attwali mal-Artikolu 290 TFUE f'dan l-att li jemenda sabiex tiġi żgurata l-koerenza, minflok 
ma jagħmel parti hawnhekk u parti permezz tal-hekk imsejħa proposta 'omnibus'. 


