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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-inizjattiva tal-plastik li jintuża darba biss hija parti mill-aġenda usa' tal-UE għall-Ekonomija 

Ċirkolari u se tindirizza l-inċentivi ekonomiċi għat-tnaqqis tal-iskart fil-baħar. Se tindirizza 

b'mod speċjali l-esternalitajiet negattivi ġġenerati mill-prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. L-esternalitajiet huma l-effetti mhux ikkumpensati tad-deċiżjonijiet ekonomiċi fuq 

partijiet terzi. Dawn mhumiex inklużi fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-persuna li tkun 

bdiet il-proċess. Mil-lat ekonomiku, huma jikkostitwixxu forma ta' falliment tas-suq u jistgħu 

jeħtieġu intervent mill-istat. 

Il-prevenzjoni u t-tnaqqis taż-żibel tal-plastik fil-baħar magħmul minn prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss (SUP) u rkaptu tas-sajd li jkun fih il-plastik qed jikkomplementaw miżuri 

speċifiċi dwar il-mikroplastiks previsti fl-Istrateġija tal-UE dwar il-Plastik. Wara li ġew 

indirizzati l-basktijiet tal-plastik fl-2015, instab li 10 prodotti SUP u rkaptu tas-sajd (l-hekk 

imsejħa makroplastiks) jammontaw għal 70 % taż-żibel fil-baħar fl-Ewropa. Huwa importanti 

li l-UE u l-Istati Membri jirreaġixxu b'mod xieraq biex jindirizzaw l-aspetti ambjentali tal-

iskart fil-baħar billi jnaqqsu l-ammont ta' rimi ta' plastik fl-oċeani u fil-bajjiet, filwaqt li 

jiffokaw aktar fuq il-kuntest usa' tat-tranżizzjoni mill-plastik għall-ekonomija ċirkolari. 

Ir-rimi ta' skart fil-baħar huwa problema globali li tmur ferm lil hinn mill-fruntieri tal-UE u 

huwa biss ftehim globali li jista' jindirizza bis-sħiħ l-isfida għall-pjaneta tagħna. Kif juru l-

istudji, 80 % taż-żibel fil-baħar joriġina minn 20 pajjiż biss, u l-ebda wieħed minnhom ma 

huwa stat membru tal-UE. Għalhekk, ir-rapporteur titlob approċċ globali fil-ġlieda kontra t-

tniġġis ikkawżat mill-plastik u tħeġġeġ it-teħid tal-miżuri meħtieġa fil-livell tal-G7 u tal-G20, 

kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU. 

Is-settur finanzjarju għandu jgħin lin-negozji biex jinvestu aktar f'soluzzjonijiet sostenibbli, 

qabel ma l-gvernijiet jirrikorru għal miżuri ta' politika. Ir-rapporteur tqis li jkun preferibbli li 

jkun hemm approċċ imsejjes fuq standards dejjem ogħla li għandhom, bħala konsegwenza, 

jeliminaw ċerti prodotti li jniġġsu mis-suq, iżda li fl-istess ħin jippromwovu ir-R&Ż u l-

innovazzjoni fi prodotti aktar kosteffettivi, riċiklabbli, bijodegradabbli jew li ma jagħmlux 

ħsara. Dawn l-istandards ġodda għandhom jiġu implimentati fi żmien raġonevoli sabiex jiġi 

żgurat li l-SMEs ikunu jistgħu jadattaw il-mudell tan-negozju tagħhom, peress li maġġoranza 

enormi tal-50 000 kumpanija li jirrappreżentaw is-settur tal-konvertituri tal-plastik fl-UE 

huma SMEs. 

L-analiżi tal-Kummissjoni tistma li l-għażliet proposti tagħha li jkopru projbizzjoni ta' ċerti 

plastiks SUP u miri ta' tnaqqis, ir-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur (EPR), miżuri tad-

disinn tal-prodott kif ukoll inċentivi lis-sajjieda għar-ritorn tal-irkaptu jiffrankaw 2,6 miljun 

tunnellata ta' ekwivalenti għas-CO2 u jevitaw ħsara ambjentali ekwivalenti għal EUR 11-

il biljun. L-ispejjeż tal-konformità għan-negozji jammontaw għal EUR 2 biljun u 

EUR 510 miljun għall-ġestjoni tal-iskart. Il-konsumaturi jiffrankaw madwar EUR 6,5 biljun, 

filwaqt li rimborż tad-depożitu jew sistema ekwivalenti jiswew lill-konsumaturi ammont 

addizzjonali ta' EUR 1,4 biljun. Il-Kummissjoni tistma li fl-aħjar xenarju, l-ispiża addizzjonali 

għall-industrija tas-sajd tammonta għal 0,16 % tad-dħul. Madankollu, il-Kummissjoni ma 

tipprovdix data dwar l-ispejjeż ta' implimentazzjoni tal-EPR trasferiti kompletament lill-

konsumatur aħħari. 

L-indirizzar taż-żibel fil-baħar jista' joħloq opportunitajiet ekonomiċi. In-negozji jistgħu 
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jagħtu spinta lill-kompetittività tagħhom permezz tar-R&Ż billi jikkontribwixxu għal 

ekonomija li tuża r-riżorsi b'effiċjenza u li hija dekarbonizzata. L-investimenti fil-prevenzjoni 

taż-żibel fil-baħar, f'materjali alternattivi sostenibbli, fi prodotti u f'mudelli tan-negozju 

jistgħu jgħinu biex jinħolqu l-impjiegi u jissaħħu l-ħiliet tekniċi u xjentifiċi. Filwaqt li l-

inizjattiva biex jitnaqqas il-plastik SUP hija milqugħa, huwa meħtieġ approċċ ibbilanċjat li 

jiżgura l-proporzjonalità. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa -1 (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) Il-prosperità ekonomika tal-

Unjoni hija inseparabbli mis-sostenibbiltà 

ambjentali fit-tul. Iż-żieda tas-

sostenibbiltà tal-mudelli ekonomiċi tal-

Istati Membri tista' toħloq opportunitajiet 

ġodda għall-innovazzjoni, il-kompetittività 

u l-ħolqien tal-impjiegi. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa -1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1a)  L-isfidi marbutin mat-trattament 

tal-iskart tal-plastik jistgħu jinbidlu 

f'opportunità għall-industrija Ewropea 

biex issir mexxejja globali li tipprovdi 

soluzzjonijiet għat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Iż-żibel fil-baħar, min-natura tiegħu 

stess, jaqsam il-fruntieri u huwa rikonoxxut 

bħala problema globali. It-tnaqqis taż-żibel 

fil-baħar huwa azzjoni ewlenija għall-

kisba tal-Għan nru 14 ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti li jitlob 

għall-konservazzjoni u l-użu b'mod 

sostenibbli tal-oċeani, tal-ibħra u tar-riżorsi 

tal-baħar għall-iżvilupp sostenibbli36. L-

Unjoni għandha tagħti s-sehem tagħha 

għat-trattament taż-żibel tal-baħar u 

għandu jkollha l-għan li tkun mudell 

standard għad-dinja F'dan il-kuntest, l-

Unjoni qed taħdem ma' msieħba f'bosta 

fora internazzjonali bħall-G20, il-G7 u n-

Nazzjonijiet Uniti biex tippromwovi l-

azzjoni konġunta. Din l-inizjattiva tagħmel 

parti mill-sforzi tal-Unjoni f'dan ir-

rigward. 

(3) Iż-żibel fil-baħar, min-natura tiegħu 

stess, jaqsam il-fruntieri u huwa rikonoxxut 

bħala problema globali. Il-prevenzjoni u l-

ġestjoni tal-iskart tal-plastik huma l-aktar 

ta' suċċess u effikaċi permezz ta' 

kooperazzjoni internazzjonali u meta 

jintuża approċċ xjentifiku u bbażat fuq l-

evidenza. It-tnaqqis taż-żibel fil-baħar 

huwa azzjoni ewlenija għall-kisba tal-Għan 

nru 14 ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

Nazzjonijiet Uniti li jitlob għall-

konservazzjoni u l-użu b'mod sostenibbli 

tal-oċeani, tal-ibħra u tar-riżorsi tal-baħar 

għall-iżvilupp sostenibbli36. L-Unjoni 

għandha tagħti s-sehem tagħha għat-

trattament taż-żibel tal-baħar u għandu 

jkollha l-għan li tkun mudell standard 

għad-dinja F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-

Unjoni twettaq il-kollaborazzjoni tagħha, 

b'mod partikolari mal-pajjiżi li jniġġsu l-

aktar, u flimkien ma' sħab fil-livell 

internazzjonali bħall-G20, il-G7 u n-

Nazzjonijiet Uniti biex tippromwovi l-

azzjoni konġunta. Din l-inizjattiva tagħmel 

parti mill-isforzi tal-Unjoni biex tnaqqas l-

iskart għal ekonomija sostenibbli u 

ċirkolari.  

__________________ __________________ 

36 L-aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-

25 ta' Settembru 2015. 

36 L-aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-

25 ta' Settembru 2015. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri biss il-prodotti tal-plastik l-

aktar misjuba li jintużaw darba biss, li 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri l-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss li jinstabu l-aktar 
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huma stmati li jirrappreżentaw madwar 

86 % tal-SUPs misjuba, skont l-għadd, fuq 

ix-xtajtiet fl-Unjoni. 

spiss, li huma stmati li jirrappreżentaw 

madwar 86 % tal-SUPs misjuba, skont l-

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

irkaptu tas-sajd. It-tranżizzjoni għal 

ekonomija ċirkolari teħtieġ tnaqqis fl-użu 

ġenerali tal-plastik li jintuża darba biss. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Din id-Direttiva hija mingħajr 

preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fid-Direttiva 94/62/KE rigward 

il-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

li huma meqjusa bħala oġġetti ta' 

imballaġġ kif definit mill-Artikolu 3(1) 

tad-Direttiva 94/62/KE. 

Ġustifikazzjoni 

Tenħtieġ kjarifika dwar l-imballaġġ tal-plastik li jintuża darba biss li huwa kopert mid-

Direttiva 94/62/KE. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss jistgħu jiġu mmanifatturati minn firxa 

wiesgħa ta' plastiks. Il-plastiks huma 

normalment iddefiniti bħala materjali 

polimeriċi li magħhom jista' jkun li 

nżidulhom l-addittivi. Madankollu, din id-

definizzjoni tkopri ċerti polimeri naturali. 

Jenħtieġ li l-polimeri naturali mhux 

modifikati ma jiġux koperti, billi dawn 

jeżistu b'mod naturali fl-ambjent. 

Għalhekk, għall-finijiet ta' din id-Direttiva 

jenħtieġ li tiġi adattata d-definizzjoni ta' 

(8) Prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss jistgħu jiġu mmanifatturati minn firxa 

wiesgħa ta' plastiks. Il-plastiks huma 

normalment iddefiniti bħala materjali 

polimeriċi li magħhom jista' jkun li 

nżidulhom l-addittivi. Madankollu, din id-

definizzjoni tkopri ċerti polimeri naturali. 

Jenħtieġ li l-polimeri naturali mhux 

modifikati ma jiġux koperti, billi dawn 

jeżistu b'mod naturali fl-ambjent. 

Għalhekk, għall-finijiet ta' din id-Direttiva 

jenħtieġ li tiġi adattata d-definizzjoni ta' 
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polimeru fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament 

(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill43 u li tiġi introdotta 

definizzjoni separata. Il-plastiks 

manifatturati b'polimeri naturali modifikati, 

jew il-plastiks manifatturati minn sustanzi 

inizjali b'bażi bijoloġika, fossili jew 

sintetiċi, li mhumiex ta' oriġini naturali u 

għalhekk jenħtieġ li jiġu indirizzati f'din id-

Direttiva. Għalhekk jenħtieġ li d-

definizzjoni adattata tal-plastiks tkopri l-

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

plastiks b'bażi bijoloġika u bijodegradabbli 

irrispettivament minn jekk humiex derivati 

minn bijomassa u/jew intenzjonati biex 

jiġu bijodegradati maż-żmien. Ċerti 

materjali polimeriċi mhumiex kapaċi 

jiffunzjonaw bħala komponent strutturali 

prinċipali ta' materjali u prodotti finali, 

bħal kisi, żebgħa, linka, u adeżivi 

polimeriċi. Jenħtieġ li dawk il-materjali ma 

jiġux indirizzati f'din id-Direttiva u 

għalhekk ma jiġux koperti mid-

definizzjoni. 

polimeru fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament 

(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill43 u li tiġi introdotta 

definizzjoni separata. Il-plastiks 

manifatturati b'polimeri naturali modifikati, 

jew il-plastiks manifatturati minn sustanzi 

inizjali b'bażi bijoloġika, fossili jew 

sintetiċi mhumiex ta' oriġini naturali u 

għalhekk jenħtieġ li jiġu indirizzati f'din id-

Direttiva. Għalhekk jenħtieġ li d-

definizzjoni adattata tal-plastiks tkopri l-

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

plastiks b'bażi bijoloġika u bijodegradabbli 

irrispettivament minn jekk humiex derivati 

minn bijomassa u/jew intenzjonati biex 

jiġu bijodegradati maż-żmien. Ċerti 

materjali polimeriċi mhumiex kapaċi 

jiffunzjonaw bħala komponent strutturali 

prinċipali ta' materjali u prodotti finali, 

bħal kisi, kisi minn ġewwa jew saffi, 

żebgħa, linka, u adeżivi polimeriċi. 

Jenħtieġ li dawk il-materjali ma jiġux 

indirizzati f'din id-Direttiva u għalhekk ma 

jiġux koperti mid-definizzjoni. 

_________________ _________________ 

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-

reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-

awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 

kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 

Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 

d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-

Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill 

u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-

Kummissjoni kif ukoll id-

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

Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 

93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE 

(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1). 

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-

reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-

awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 

kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 

Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 

d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-

Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill 

u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-

Kummissjoni kif ukoll id-

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

Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 

93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE 

(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1). 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex din 

ix-xejra tinbidel u jiġu promossi sforzi lejn 

soluzzjonijiet aktar sostenibbli, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu meħtieġa jieħdu l-

miżuri neċessarji biex jiksbu tnaqqis 

sinifikanti fil-konsum ta' dawk il-prodotti, 

mingħajr ma jikkompromettu l-iġjene tal-

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

iġjene tajba, prattiki tajba ta' manifattura, l-

informazzjoni għall-konsumatur, jew ir-

rekwiżiti ta' traċċabilità stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni dwar l-ikel tal-Unjoni44 . 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex jiġu 

promossi sforzi lejn soluzzjonijiet aktar 

sostenibbli, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jkunu meħtieġa jieħdu l-miżuri neċessarji 

biex jiksbu tnaqqis sinifikanti fil-konsum 

ta' dawk il-prodotti, kif qed isir għall-

basktijiet tal-plastik skont id-

Direttiva 94/62/KE, u mingħajr 

preġudizzju għall-Artikolu 18 tad-

Direttiva 94/62/KE, mingħajr ma 

jikkompromettu l-iġjene tal-ikel jew is-

sikurezza tal-ikel, prattiki tal-iġjene tajba, 

prattiki tajba ta' manifattura, l-

informazzjoni għall-konsumatur, jew ir-

rekwiżiti ta' traċċabilità stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni dwar l-ikel tal-Unjoni44 . L-

Istati Membri jenħtieġ li jinkoraġġixxu l-

użu ta' prodotti li jistgħu jintużaw mill-

ġdid, adatti għal ekonomija ċirkolari, 

mingħajr ma jikkompromettu l-moviment 

liberu tal-merkanzija fis-suq intern u 

mingħajr ma jfixklu l-kompetizzjoni bejn 

il-produtturi tal-UE u dawk li mhumiex 

fl-UE. Il-miżuri kollha bil-għan ta' 

tnaqqis sinifikanti fil-konsum ta' prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss jenħtieġ 

li jkunu proporzjonati għall-objettivi ta' 

din id-Direttiva. Dawk il-miżuri jenħtieġ li 

jqisu l-impatt tal-prodotti matul iċ-ċiklu 

tal-ħajja tagħhom.  

__________________ __________________ 

 43a Id-Direttiva 94/62/KE tal-

20 ta' Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u 

l-iskart mill-imballaġġ, ĠU L 365, 

31.12.1994, p. 10-23 

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

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

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

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

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

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

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

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

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

Nru 852/2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-
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ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1-54), ir-

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

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

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 

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

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

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

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) B'konformità mad-

Direttiva 94/62/KE, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu meħtieġa jinnotifikaw lill-

Kummissjoni dwar kwalunkwe abbozz ta' 

miżura relatata mal-imballaġġ qabel ma 

jadottawha, sabiex tivverifika jekk tistax 

toħloq ostakli għall-funzjonament tas-suq 

intern. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tiġi żgurata l-konsistenza tad-Direttiva 94/62/KE, speċjalment l-

Artikolu 16 (In-notifikazzjoni) u l-Artikolu 18 (Il-libertà tat-tqegħid fis-suq) u ta' din id-

Direttiva meta jiġi indirizzat l-imballaġġ tal-plastik li jintuża darba biss u li jiġi 

salvagwardjat is-suq intern għall-imballaġġ. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss u li ta' 

spiss jintremew fil-kanali tad-drenaġġ jew 

inkella li jintremew b'mod ieħor mhux 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss u li ta' 

spiss jintremew fil-kanali tad-drenaġġ jew 

inkella li jintremew b'mod ieħor mhux 
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adegwat, jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tal-

immarkar. Jenħtieġ li l-immarkar jgħarraf 

lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa ta' 

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

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

impatti ambjentali negattivi tal-iskart 

minħabba r-rimi mhux xieraq. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li 

tistabbilixxi format armonizzat għall-

immarkar u meta tagħmel dan, fejn ikun 

xieraq, li tittestja l-perċezzjoni tal-

immarkar propost ma' gruppi 

rappreżentattivi tal-konsumaturi sabiex 

tiżgura li dan ikun effettiv u jinftiehem 

b'mod ċar. 

adegwat, jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tal-

immarkar. Jenħtieġ li l-immarkar jgħarraf 

lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa ta' 

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

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

impatti ambjentali negattivi tal-iskart 

minħabba r-rimi mhux xieraq. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li 

tistabbilixxi format armonizzat għall-

immarkar, pereżempju logo, u meta 

tagħmel dan, fejn ikun xieraq, li tittestja l-

perċezzjoni tal-immarkar propost ma' 

gruppi rappreżentattivi tal-konsumaturi 

sabiex tiżgura li dan ikun effettiv u 

jinftiehem b'mod ċar. F'dak il-proċess, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis il-ftehimiet 

volontarji settorjali eżistenti li ġew adottati 

għal dan il-għan. Barra minn hekk, l-

Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli 

dwar multi u penali dissważivi li 

japplikaw għal dawk responsabbli għar-

rimi taż-żibel fl-ambjent. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

jintużaw darba biss u li għalihom ma jkunx 

hemm disponibbli alternattivi xierqa u iktar 

sostenibbli, jenħtieġ lil-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu wkoll skemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur biex 

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

tindif taż-żibel kif ukoll l-ispejjeż tal-

miżuri li jqajmu sensibilizzazzjoni sabiex 

jiġi evitat u jitnaqqas dan iż-żibel. 

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

jintużaw darba biss u li għalihom ma jkunx 

hemm disponibbli alternattivi xierqa u iktar 

sostenibbli, jenħtieġ lil-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu wkoll skemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur biex 

ikopru l-ispejjeż meħtieġa tal-ġestjoni tal-

iskart f'konformità mal-Artikoli 8 u 8a 

tad-Direttiva 2008/98/KE u l-Artikolu 7 

tad-Direttiva 94/62/KE kif ukoll l-ispejjeż 

tal-miżuri li jqajmu sensibilizzazzjoni 

sabiex jiġi evitat u jitnaqqas dan iż-żibel. 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġlieda kontra r-rimi taż-żibel għandha tkun sforz bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-

produtturi u l-konsumaturi. Il-problema tar-rimi taż-żibel ma tissolviex bil-ħlas tal-produtturi 
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għall-ispejjeż ta' tindif iżda permezz ta' mġiba differenti min-naħa tal-konsumaturi li tinkiseb 

bl-edukazzjoni tal-konsumaturi u bl-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-prevenzjoni tar-rimi 

taż-żibel hija ħafna aktar effikaċi. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Jenħtieġ li tiġi żgurata 

implimentazzjoni uniformi tal-miżuri ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur, sabiex 

jiġu evitati d-distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15b) L-inċentivi ekonomiċi jistgħu 

jinfluwenzaw l-għażla tal-konsumatur, 

jinkoraġġixxu jew jiskoraġġixxu 

abitudnijiet speċifiċi tal-konsumatur u, 

għalhekk, jistgħu jintużaw bħala għodda 

effikaċi upstream sabiex jitnaqqas l-

impatt ta' ċerti plastiks fuq l-ambjent. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Is-sehem kbir tal-plastik ġej minn 

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

abbandunat, mitluf, u mormi ġoż-żibel fil-

baħar jindika li r-rekwiżiti legali eżistenti46 

ma jipprovdux biżżejjed inċentivi għar-

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

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

(16) Is-sehem kbir tal-plastik ġej minn 

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

abbandunat, mitluf, u mormi ġoż-żibel fil-

baħar jindika li r-rekwiżiti legali eżistenti46 

ma jipprovdux biżżejjed inċentivi għar-

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

ġbir u t-trattament. Is-sistema tal-imposta 
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indiretta prevista skont il-liġi tal-Unjoni 

dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-konsenja tal-iskart iġġenerat 

mill-bastimenti tneħħi l-inċentiv għall-

bastimenti li jarmu l-iskart tagħhom fil-

baħar, u tiggarantixxi dritt ta' konsenja. 

Madankollu, jenħtieġ li dik is-sistema tiġi 

ssupplementata minn inċentivi finanzjarji 

ulterjuri għas-sajjieda li jtellgħu l-art l-

irkaptu tagħhom tal-iskart sabiex tkun 

evitata kwalunkwe żieda potenzjali fl-

imposta indiretta tal-iskart li għandha 

titħallas. Billi l-komponenti tal-plastik tal-

irkaptu tas-sajd għandhom potenzjal għoli 

ta' riċiklaġġ, jenħtieġ li l-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu responsabbiltà estiża tal-

produttur għall-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik biex jiffaċilitaw il-ġbir separat tal-

irkaptu tas-sajd skartat u biex jiffinanzjaw 

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

rkaptu tas-sajd, b'mod partikolari r-

riċiklaġġ. 

indiretta prevista skont il-liġi tal-Unjoni 

dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-konsenja tal-iskart iġġenerat 

mill-bastimenti tneħħi l-inċentiv għall-

bastimenti li jarmu l-iskart tagħhom fil-

baħar, u tiggarantixxi dritt ta' konsenja. 

Madankollu, dik is-sistema mhijiex 

effikaċi biżżejjed għas-sajjieda biex 

itellgħu l-art l-irkaptu tas-sajd skartat 

tagħhom. Billi l-komponenti tal-plastik tal-

irkaptu tas-sajd għandhom potenzjal għoli 

ta' riċiklaġġ, jenħtieġ li l-Istati Membri, 

f'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes 

iħallas, jintroduċu responsabbiltà estiża tal-

produttur għall-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastik biex jiffinanzjaw il-ġestjoni tajba 

tal-iskart ta' dan it-tip ta' rkaptu tas-sajd, 

b'mod partikolari r-riċiklaġġ. Barra minn 

hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

jenħtieġ li jaħdmu flimkien biex joħolqu 

mekkaniżmi ta' tnaqqis tal-irkaptu tas-

sajd skartat u biex jiffaċilitaw il-ġbir 

separat tal-irkaptu tas-sajd skartat. 

__________________ __________________ 

46 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

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

d-Direttiva 2008/98/KE. 

46 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

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

d-Direttiva 2008/98/KE. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u forom oħrajn ta' rimi mhux adegwat li 

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

jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati 

tajjeb dwar l-għażliet disponibbli u l-aktar 

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

għażliet għar-rimi tal-iskart li għandhom 

jiġu evitati, dwar l-aqwa prattiki fir-

rigward tar-rimi tal-iskart u l-impatt 

ambjentali tar-rimi ħażin kif ukoll dwar il-

kontenut tal-plastik f'ċerti prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u fl-irkaptu 

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

u forom oħrajn ta' rimi mhux adegwat li 

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

jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati 

tajjeb dwar l-għażliet disponibbli u l-aktar 

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

għażliet għar-rimi tal-iskart li għandhom 

jiġu evitati, dwar l-aqwa prattiki fir-

rigward tar-rimi tal-iskart u l-impatt 

ambjentali tar-rimi ħażin kif ukoll dwar il-

kontenut tal-plastik f'ċerti prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u fl-irkaptu 
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tas-sajd. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu obbligati li jieħdu miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni u li jiżguraw li l-

konsumaturi jingħataw it-tali 

informazzjoni. Jenħtieġ li l-informazzjoni 

ma tinkludi l-ebda kontenut 

promozzjonali li jħeġġeġ l-użu ta' prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss. Jenħtieġ 

li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-

miżuri l-aktar xierqa bbażati fuq in-natura 

tal-prodott jew l-użu tiegħu. Jenħtieġ li l-

produtturi tal-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

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

jqajmu sensibilizzazzjoni bħala parti mill-

obbligu tagħhom ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur. 

tas-sajd. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu obbligati li jieħdu miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni, inklużi 

kampanji ta' edukazzjoni fl-iskejjel, 

filwaqt li jiżguraw li l-konsumaturi 

jingħataw tali informazzjoni biex 

jinċentivawhom ħalli jbiddlu l-imġiba 

tagħhom u jipparteċipaw b'mod aktar 

attiv fil-prevenzjoni taż-żibel. Jenħtieġ li l-

Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-

miżuri l-aktar xierqa bbażati fuq il-

kundizzjonijiet reġjonali, in-natura tal-

prodott jew l-użu tiegħu. Wieħed irid 

joqgħod attent li ma jkun hemm ebda 

distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn il-

produtturi domestiċi ta' prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss u l-irkaptu 

tas-sajd li fih il-plastik u kompetituri li 

mhumiex fl-UE li jistgħu jbigħu l-prodotti 

tagħhom fis-Suq Uniku. Jenħtieġ li l-

produtturi tal-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

fih il-plastik jipparteċipaw fil-miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni bħala parti mir-

responsabbiltà tagħhom. Il-produtturi 

jenħtieġ li ma jkunux obbligati jkopru l-

ispejjeż ta' dawn il-kampanji ta' 

sensibilizzazzjoni. Il-ġlieda kontra ż-żibel 

jenħtieġ li tkun sforz kondiviż bejn l-

awtoritajiet kompetenti, il-produtturi u l-

konsumaturi. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-paragrafu 22 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 

l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201648, 

jeħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ 

li dik l-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq l-

esperjenza miġbura u fuq id-data miġbura 

(22) Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 

l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201648, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ 

li dik l-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq l-

esperjenza miġbura u fuq id-data miġbura 
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matul l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva u fuq id-dejta miġbura skont id-

Direttiva 2008/56/KE jew id-

Direttiva 2008/98/KE. Jenħtieġ li l-

evalwazzjoni tipprovdi l-bażi għal 

valutazzjoni ta' miżuri ulterjuri possibbli u 

għal valutazzjoni dwar jekk, fid-dawl tal-

monitoraġġ taż-żibel fil-baħar fl-Unjoni, 

jeħtieġx li jiġi rivedut l-Anness li jelenka l-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss. 

L-evalwazzjoni għandha tqis ukoll jekk il-

progress xjentifiku u tekniku li seħħ fil-

frattemp, inkluż l-iżvilupp ta' materjali 

bijodegradabbli u l-iżvilupp ta' kriterji jew 

standard għall-bijodegradabbiltà tal-

plastiks fl-ambjent tal-baħar, kif previst fl-

Istrateġija Ewropea għall-Plastiks, u 

tippermetti t-twaqqif ta' standard għall-

bijodegradazzjoni fl-ambjent tal-baħar ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Dak l-istandard ikun jinkludi standard 

li jittestja jekk, bħala riżultat ta' 

dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika fl-

ambjent tal-baħar, il-plastiks 

jiddekomponu kompletament f'diossidu 

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

f'perijodu ta' żmien qasir biżżejjed biex il-

plastiks ma jkunux ta' ħsara għall-ħajja 

marina u ma jwasslux għall-

akkumulazzjoni tal-plastiks fl-ambjent. 

Jekk dan ikun il-każ, il-prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss li jilħqu dan l-

istandard jistgħu jiġu eżentati mill-

projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq. Filwaqt 

li l-Istrateġija Ewropea għall-Plastiks diġà 

tipprevedi azzjoni f'dan il-qasam, hija 

tirrikonoxxi wkoll l-isfidi f'dak li 

jirrigwarda l-iffissar ta' qafas regolatorju 

għall-plastiks b'karatteristiċi 

bijodegradabbli minħabba l-kundizzjonijiet 

marini differenti fl-ibħra. 

matul l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva u fuq id-data miġbura skont id-

Direttiva 2008/56/KE jew id-

Direttiva 2008/98/KE. Jenħtieġ li l-

evalwazzjoni tipprovdi l-bażi għal 

valutazzjoni ta' miżuri ulterjuri possibbli u 

għal valutazzjoni dwar jekk, fid-dawl tal-

monitoraġġ taż-żibel fil-baħar fl-Unjoni, 

jeħtieġx li jiġi rivedut l-Anness li jelenka l-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss. 

L-evalwazzjoni jenħtieġ li tqis ukoll jekk 

il-progress xjentifiku u tekniku li seħħ fil-

frattemp, inkluż l-iżvilupp ta' materjali 

bijodegradabbli u l-iżvilupp ta' kriterji jew 

standard għall-bijodegradabbiltà tal-

plastiks fl-ambjent tal-baħar, kif previst fl-

Istrateġija Ewropea għall-Plastiks, 

jippermettix it-twaqqif ta' standard għall-

bijodegradazzjoni fl-ambjent tal-baħar ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Dak l-istandard ikun jinkludi standard 

li jittestja jekk, bħala riżultat ta' 

dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika fl-

ambjent tal-baħar, il-plastiks 

jiddekomponux kompletament f'diossidu 

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

f'perijodu ta' żmien qasir biżżejjed biex il-

plastiks ma jkunux ta' ħsara għall-ħajja 

marina u ma jwasslux għall-

akkumulazzjoni tal-plastiks fl-ambjent. 

Jekk dan ikun il-każ, il-prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss li jilħqu dan l-

istandard jistgħu jiġu eżentati mill-

projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq. Filwaqt 

li l-Istrateġija Ewropea għall-Plastiks diġà 

tipprevedi azzjoni f'dan il-qasam, hija 

tirrikonoxxi wkoll l-isfidi f'dak li 

jirrigwarda l-iffissar ta' qafas regolatorju 

għall-plastiks b'karatteristiċi 

bijodegradabbli minħabba l-kundizzjonijiet 

marini differenti fl-ibħra. L-evalwazzjoni 

jenħtieġ li tivvaluta wkoll l-impatt 

ekonomiku fuq is-setturi l-aktar esposti 

minn din id-Direttiva, inklużi l-ispejjeż 

tal-konformità. 

__________________ __________________ 

48 ĠU L 123 12.5.2016 p. 1. 48 ĠU L 123 12.5.2016 p. 1. 
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

timpedixxi u tnaqqas l-impatt ta' ċerti 

prodotti tal-plastik fuq l-ambjent, b'mod 

partikolari l-ambjent akwatiku, u fuq is-

saħħa tal-bniedem kif ukoll biex tiġi 

promossa t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari b'mudelli tan-negozju, prodotti u 

materjali innovattivi, u b'hekk 

tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern. 

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

timpedixxi u tnaqqas b'mod sinifikanti l-

impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-

ambjent, b'mod partikolari l-ambjent 

akwatiku, u fuq is-saħħa tal-bniedem kif 

ukoll li ssaħħaħ ir-rwol ewlieni tal-UE li 

tippromwovi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari b'mudelli tan-negozju, prodotti u 

materjali mhux tossiċi innovattivi u 

sostenibbli, u b'hekk tikkontribwixxi wkoll 

għall-funzjonament effiċjenti tas-suq 

intern. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex jiksbu tnaqqis sinifikanti fil-

konsum tal-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss li huma elenkati fil-Parti A tal-

Anness fit-territorju tagħhom sa … [sitt 

snin wara d-data finali għat-traspożizzjoni 

ta' din id-Direttiva]. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa, mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 18 tad-Direttiva 94/62/KE, biex 

jiksbu tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

huma elenkati fil-Parti A tal-Anness fit-

territorju tagħhom sa … [erba' snin wara 

d-data finali għat-traspożizzjoni ta' din id-

Direttiva]. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi tar-responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għall-

1. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu skemi tar-responsabbiltà 

estiża tal-produttur għall-prodotti tal-
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prodotti tal-plastik kollha li jintużaw darba 

biss elenkati fil-Parti E tal-Anness 

imqiegħda fis-suq tal-Unjoni, skont id-

dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

estiża tal-produttur tad-

Direttiva 2008/98/KE. 

plastik kollha li jintużaw darba biss 

elenkati fil-Parti E tal-Anness imqiegħda 

fis-suq tal-Unjoni, sakemm ma jkun hemm 

ebda distorsjoni tal-kompetizzjoni u 

sakemm it-trattament applikat għall-

prodotti importati u għal dawk 

immanifatturati lokalment ikollu l-istess 

effett fuq il-prezz tas-suq. Għandha tiġi 

żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet 
dwar ir-responsabbiltà estiża tal-produttur 

tad-Direttiva 2008/98/KE. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fir-rigward tal-iskemi stabbiliti skont il-

paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-produtturi ta' prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss elenkati fil-

Parti E tal-Anness għandhom ikopru l-

ispejjeż tal-ġbir tal-iskart li jikkonsisti 

minn dawk il-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u t-trasport u t-

trattament sussegwenti tiegħu, inklużi l-

ispejjeż biex jitnaddaf l-iskart u l-ispejjeż 

tal-miżuri li jqajmu sensibilizzazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 10 fir-rigward ta' 

dawk il-prodotti. 

Fir-rigward tal-iskemi stabbiliti skont il-

paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-produtturi ta' prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss elenkati fil-

Parti E tal-Anness ikopru l-ispejjeż 

meħtieġa tal-ġbir tal-iskart li jikkonsisti 

minn dawk il-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u t-trasport u t-

trattament sussegwenti tiegħu, kif definit 

fl-Artikoli 8 u 8a tad-

Direttiva 2008/98/KE, inklużi l-ispejjeż 

biex jitnaddaf l-iskart u l-ispejjeż tal-miżuri 

li jqajmu sensibilizzazzjoni msemmija fl-

Artikolu 10 fir-rigward ta' dawk il-prodotti. 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġlieda kontra r-rimi taż-żibel jenħtieġ li tkun sforz bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-

produtturi u l-konsumaturi. Il-problema tar-rimi taż-żibel ma tissolviex bil-ħlas tal-produtturi 

għall-ispejjeż ta' tindif iżda permezz ta' mġiba differenti min-naħa tal-konsumaturi li tinkiseb 

bl-edukazzjoni tal-konsumaturi u bl-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-prevenzjoni tar-rimi 

taż-żibel hija ħafna aktar effikaċi. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika linji gwida dwar l-

implimentazzjoni ta' kwalunkwe miżura, 

inkluż it-tqassim tal-ispejjeż, rigward ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur, 

f'konformità ma' dan l-Artikolu. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 4b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-awtorità kompetenti għandha 

tiżgura li l-ispejjeż għall-produtturi 

relatati mar-responsabbiltà estiża tal-

produttur ikunu proporzjonati u 

kkomunikati lil dawk l-entitajiet 

affettwati, fuq bażi regolari u b'mod 

aċċessibbli u trasparenti. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jistabbilixxu miri tal-ġbir separat 

għall-iskemi rilevanti ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur. 

(b) jistabbilixxu miri tal-ġbir separat 

għall-iskemi rilevanti ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur, jew 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jistabbilixxu sistemi ta' ġbir tal-iskart 

li ntwera li huma effikaċi u li jaħsbu li 

jkunu xierqa biex il-miri jintlaħqu. 
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Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri, fost affarijiet oħra, 

jistgħu jintroduċu miżuri ta' 

sensibilizzazzjoni, meta jkun xieraq. 

Dawn il-miżuri ta' sensibilizzazzjoni 

jistgħu jsiru, pereżempju, fl-iskejjel jew 

fil-kumpaniji. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Koordinazzjoni ta' miżuri Koordinazzjoni ta' miżuri fost l-Istati 

Membri 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 Koordinazzjoni ta' miżuri fil-livell 

internazzjonali 

 Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-

Istati Membri, għandha tipprova 

tikkoordina miżuri li jnaqqsu l-impatt ta' 

ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent u 

tappoġġa t-tranżizzjoni lejn mudelli 

ekonomiċi sostenibbli fil-livell 

internazzjonali. 
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Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva sa … [sitt 

snin wara d-data finali għat-trasposizzjoni 

ta' din id-Direttiva]. Din l-evalwazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni 

disponibbli skont l-Artikolu 13. Għall-

finijiet tal-evalwazzjoni u tat-tħejjija tar-

rapport imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istati 

Membri għandhom jipprovdu kull 

informazzjoni addizzjonali meħtieġa lill-

Kummissjoni. 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva sa … 

[ħames snin wara d-data finali għat-

traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Din l-

evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-

informazzjoni disponibbli skont l-

Artikolu 13. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni 

u tat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-

paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom 

jipprovdu kull informazzjoni addizzjonali 

meħtieġa lill-Kummissjoni. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) l-impatt ekonomiku fuq is-setturi l-

aktar affettwati minn din id-Direttiva u 

jekk l-impatt ekonomiku u l-ispejjeż tal-

konformità jikkorrispondux għall-

projezzjonijiet fil-valutazzjoni tal-impatt 

tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva ħallietx impatt b'xi mod negattiv 

fuq il-kompetittività tas-setturi li huma l-

aktar affettwati minn din il-proposta, 

meta mqabbla mal-kompetituri tagħhom li 

mhumiex ibbażati fl-UE. 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti D – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- Wet wipes, jiġifieri wipes 

imxarrbin minn qabel tal-kura personali, u 

dawk domestiċi u industrijali 

- Wet wipes, jiġifieri wipes 

imxarrbin minn qabel tal-kura personali, u 

dawk domestiċi u industrijali u skart tal-

karta iġjenika mxarrba minn qabel 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti D – inċiż 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Prodotti tat-tabakk bil-filtri u filtri 

kkummerċjalizzati għall-użu flimkien 

mal-prodotti tat-tabakk. 

Ġustifikazzjoni 

Il-loqom tas-sigaretti huma t-tieni oġġett li jinstab l-aktar fil-bajjiet u loqma waħda tniġġes 

minimu ta' 500 litru ilma. Għaldaqstant, huwa importanti ħafna li l-konsumaturi jkunu konxji 

mill-konsegwenzi meta jarmu s-sigaretti fit-triq. 
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