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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0645/2010, imressqa minn F.C., ta’ nazzjonalità Franċiża, dwar il-
prevenzjoni tal-materjal tal-imballaġġ tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għall-volum tal-materjal tal-imballaġġ tal-iskart li qed jiżdied b’mod kostanti, il-
petizzjonant iħeġġeġ sabiex ikun hemm titjib fil-prevenzjoni tal-iskart, użu mill-ġdid tal-
materjal li fih jitpoġġa l-iskart u rekwiżiti għall-produtturi u l-fornituri biex jużaw imballaġġ li 
ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Billi l-petizzjonant ma jemminx li d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 
dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, huma mifruxin biżżejjed, huwa qed jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex titjieb il-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar il-prevenzjoni tal-materjal tal-imballaġġ tal-iskart.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-prevenzjoni tal-formazzjoni tal-iskart mill-imballaġġ hi waħda mill-objettivi ewlenin tad-
Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (“id-Direttiva dwar l-
Imballaġġ”)1. Għal dan l-għan, id-Direttiva tistipola li l-imballaġġ jista’ jitqiegħed fis-suq biss 
jekk jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali stipolati minn din id-Direttiva. Rekwiżit minn dawn 
jispeċifika li l-piż u l-volum tal-imballaġġ għandhom jitnaqqsu għall-minimu li jkun meħtieġ 
għas-sigurtà, l-iġjene u l-aċċettanza tal-konsumatur, tal-prodott tal-imballaġġ. L-istandard 
                                               
1 ĠU L 365, 31.12.1994 p.10-23
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armonizzat EN 13428:2004 Imballaġġ – Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-manufattura u l-
kompożizzjoni – Prevenzjoni permezz tat-tnaqqis tas-sors jispeċifika l-kriterji u s-
soluzzjonijiet tekniċi li jikkonformaw mar-rekwiżit essenzjali għall-minimizzazzjoni tal-
imballaġġ tad-direttiva.  Il-manufatturi tal-imballaġġ imqiegħda fis-suq tal-UE għandhom 
ikunu konformi ma’ dawn ir-rekwiżiti.
L-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ u 
għall-verifika tal-konformità tal-prodotti tal-imballaġġ imqiegħda fis-suq mar-rekwiżiti 
essenzjali definiti fid-direttiva, inkluż ir-rekwiżiti għall-minimizzazzjoni tal-imballaġġ. 
Għalhekk, l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali għandhom is-setgħa li jintervienu direttament 
f’każijiet tal-operaturi ekonomiċi li ma jikkonformawx mal-liġi nazzjonali li tittrasponi d-
Direttiva dwar l-Imballaġġ. Fis-snin li għaddew, kien hemm eżempji ta’ prosekuzzjonijiet li 
kienu ta’ suċċess, partikolarment fir-Renju Unit, dwar in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżit 
dwar il-minimizzazzjoni tal-imballaġġ. 
Barra minn hekk, id-Direttiva dwar l-Imballaġġ tistipola li l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri preventattivi addizzjonali bħal pereżempju programmi għall-prevenzjoni 
nazzjonali, proġetti ta’ responsabilità tal-produttur jew inkella miżuri fiskali.

Id-Direttiva dwar l-Imballaġġ teħtieġ ukoll li titqies flimkien ma’ inizjattivi oħra. Id-Direttiva 
2008/98/KE dwar l-iskart1 issaħħaħ id-dispożizzjonijiet tal-prevenzjoni tal-iskart billi tistipola 
li l-Istati Membri għandhom ifasslu programmi nazzjonali għall-prevenzjoni tal-iskart, inklużi 
l-miżuri tal-prevenzjoni tal-iskart speċifiċi sal-2013. Il-Kummissjoni se tipprovdi linji gwida 
biex jgħinu lill-Istati Membri fit-tfassil ta’ programmi għall-prevenzjoni tal-iskart u se tiprova 
tiddetermina punti ta’ referenza kwalitattivi jew kwantitattivi xierqa għall-prevenzjoni tal-
iskart. 
Fil-qafas tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli2, 
il-Kummissjoni tqis il-konsum u taħdem id f’id mas-settur tal-bejgħ bl-imnut u mal-atturi 
prinċipali l-oħra fil-katina tal-provvista u ma’ organizzazzjonijiet tal-konsumatur biex 
tippromwovi x-xiri ta’ prodotti aktar favur l-ambjent u biex tippromwovi katini tal-provvista 
li jkunu aktar favur l-ambjent. Għal dan l-għan, tnieda Forum tal-Bejgħ bl-Imnut3 li jservi ta’ 
pjattaforma biex jkun hemm skambju tal-aqwa prattiċi bejn min ibigħ bl-imnut sabiex jiġu 
identifikati aktar prattiċi ambjentali, inklużi s-soluzzjonijiet ta’ mballaġġ żejjed. B’mod 
partikolari, il-Forum tal-Bejgħ bl-Imnut se jagħmel laqgħa speċifika fi Frar 2011 dwar l-
Ottimizzazzjoni tal-Imballaġġ u l-Minimalizzazzjoni tal-Iskart. F’din l-okkażjoni, aħna qed 
nistennew li d-dibattitu bejn il-partijiet interessati se jgħin biex jiġu identifikati l-aqwa prattiċi 
sabiex jiġi promoss, b’mod voluntarju, imballaġġ aktar sostenibbli fis-suq Ewropew.

Konklużjonijiet

Il-prevenzjoni tal-iskart mill-imballaġġ hija l-bażi tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ. Ir-rekwiżiti 
essenzjali tad-direttiva jistipolaw li l-piż u l-volum tal-imballaġġ għandhom jitnaqqsu għall-
minimu li jkun meħtieġ għas-sigurtà, l-iġjene u l-aċċettanza tal-konsumatur, tal-prodott tal-
imballaġġ. L-istandard armonizzat EN 13428:2004 jippreskrivi l-kriterji tekniċi biex jiġi 

                                               
1 ĠU L 312, 22.11.2008, p.3; din id-Direttiva tħassar lid-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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implimentat dan ir-rekwiżit. Il-prodotti tal-imballaġġ jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-UE biss 
jekk jikkonformaw mar-rekwiżiti li ssemmew fuq. L-Istati Membri huma responsabbli għall-
verifika tal-konformità tal-industrija mar-rekwiżiti tal-minimalizzazzjoni tal-imballaġġ fid-
direttiva.


