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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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-

impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2018)0340), 

– 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 (C8-0218/2018), 

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

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,  

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat 

għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 

Rurali, tal-Kumitat għas-Sajd, u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0000/2018),  

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

                                                 
1 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0. 
2 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-funzjonalità għolja u l-ispiża 

relattivament baxxa tal-plastik ifisser li dan 

il-materjal jinstab dejjem aktar u 

kullimkien fil-ħajja ta' kuljum. L-użu 

dejjem jikber tiegħu f'applikazzjonijiet 

b'ħajja qasira, li mhumiex maħsuba għall-

użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ 

kosteffettiv ifisser li x-xejriet tal-

produzzjoni u tal-konsum relatati saru 

dejjem aktar ineffiċjenti u lineari. 

Għalhekk, fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni 

għall-Ekonomija Ċirkolari32, il-

Kummissjoni kkonkludiet fl-Istrateġija 

Ewropea għall-Plastiks33 li ż-żieda kostanti 

fil-ġenerazzjoni tal-iskart u r-rilaxx tiegħu 

fl-ambjent tagħna, b'mod partikolari fl-

ambjent tal-baħar, iridu jiġu indirizzati 

sabiex jinkiseb approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 

verament ċirkolari għall-plastiks. 

(1) Il-funzjonalità għolja u l-ispiża 

relattivament baxxa tal-plastik ifisser li dan 

il-materjal jinstab dejjem aktar u 

kullimkien fil-ħajja ta' kuljum. Il-

produzzjoni globali tal-plastik żdiedet 

drastikament u fl-2017 laħqet 348 miljun 

tunnellata. Is-sehem Ewropew ta' dik il-

produzzjoni kien jirrappreżenta 18,5 % 

(64,4 miljun tunnellata; żieda ta' 3,4 % 

meta mqabbla mal-produzzjoni fis-sena 

preċedenti). L-użu dejjem jikber tiegħu 

f'applikazzjonijiet b'ħajja qasira, li 

mhumiex maħsuba għall-użu mill-ġdid jew 

għar-riċiklaġġ kosteffettiv ifisser li x-

xejriet tal-produzzjoni u tal-konsum relatati 

saru dejjem aktar ineffiċjenti u lineari. 

Għalhekk, fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni 

għall-Ekonomija Ċirkolari32, il-

Kummissjoni kkonkludiet fl-Istrateġija 

Ewropea għall-Plastiks33 li ż-żieda kostanti 

fil-ġenerazzjoni tal-iskart u r-rilaxx tiegħu 

fl-ambjent tagħna, b'mod partikolari fl-

ambjent tal-baħar, iridu jiġu indirizzati 

sabiex jinkiseb approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja 

verament ċirkolari għall-plastiks. 

__________________ __________________ 

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni L-għeluq taċ-ċirku 

- Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 

ċirkolari (COM(2015) 0614 final). 

32 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni L-għeluq taċ-ċirku 

- Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 

ċirkolari (COM(2015) 0614 final). 

33 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - "Strateġija 

Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija 

Ċirkolari" (COM(2018)28 final). 

33 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - "Strateġija 

Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija 

Ċirkolari" (COM(2018)28 final). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Anki jekk din hija problema globali, l-Unjoni Ewropea jeħtiġilha terfa' r-responsabbiltà 
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tagħha u ssir mexxej internazzjonali fil-ġlieda kontra r-rimi fil-baħar. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-plastik għandu rwol utli fl-

ekonomija u jipprovdi applikazzjonijiet 

essenzjali f'ħafna setturi. B'mod 

partikolari, il-plastik jintuża fl-imballaġġ 

(40 %) u fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni 

(20 %). Hemm ukoll użu importanti tal-

plastik fit-tagħmir tal-karozzi u fit-

tagħmir elettriku u elettroniku, u fis-

setturi agrikoli. Madankollu, l-impatti 

negattivi sinifikanti ambjentali, fuq is-

saħħa u ekonomiċi ta' ċerti prodotti tal-

plastik jitolbu li jiġi stabbilit qafas legali 

biex jitnaqqsu dawk l-effetti mhux 

intenzjonati, inkluż permezz ta' 

restrizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti partikolari li jintużaw darba biss 

li għalihom jeżistu alternattivi disponibbli 

minnufih. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li din mhix proposta leġiżlattiva kontra l-plastik, li huwa 

materjal li ftit invenzjonijiet oħrajn rrivoluzzjonawlna ħajjitna daqsu. Madankollu, il-plastik 

jinsab kullimkien u l-oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss qed joħonqulna x-xmajjar, l-

ibħra u l-oċeani tagħna. Għalhekk jeħtieġ li tittieħed azzjoni urġenti fil-livell Ewropew, inkluż 

permezz ta' leġiżlazzjoni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Approċċi ċirkolari li 

jipprijoritizzaw il-prodotti riutilizzabbli u 

(2) Approċċi ċirkolari li 

jipprijoritizzaw il-prodotti riutilizzabbli 
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s-sistemi għall-użu mill-ġdid se jwasslu 

għal tnaqqis tal-iskart iġġenerat, u tali 

prevenzjoni hija fuq nett fil-ġerarkija tal-

iskart imnaqqxa fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 

2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill34. Approċċi bħal dawn huma wkoll 

konformi mal-Għan nru 12 ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti35 li 

jiżgura xejriet sostenibbli ta' konsum u ta' 

produzzjoni. 

mingħajr sustanzi perikolużi u s-sistemi 

għall-użu mill-ġdid se jwasslu għal tnaqqis 

tal-iskart iġġenerat, u tali prevenzjoni hija 

fuq nett fil-ġerarkija tal-iskart imnaqqxa fl-

Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill34. 

Approċċi bħal dawn huma wkoll konformi 

mal-Għan nru 12 ta' Żvilupp Sostenibbli 

tan-Nazzjonijiet Uniti35 li jiżgura xejriet 

sostenibbli ta' konsum u ta' produzzjoni. 

__________________ __________________ 

34 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' 

Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar 

ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3) 

34 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li 

tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 

22.11.2008, p. 3) 

35 L-aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-25 ta' 

Settembru 2015. 

35 L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-

25 ta' Settembru 2015. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta' din id-direttiva huwa li jiġu indirizzati l-impatti ambjentali tal-plastiks li jintużaw 

darba biss. Sabiex jiġi żgurat approċċ ċirkulari koerenti, id-direttiva għandha tippromwovi 

alternattivi mhux tossiċi għall-plastiks li jintużaw darba biss. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Il-Kunsill, fil-laqgħa tiegħu tal-

25 ta' Ġunju 2018, adotta konklużjonijiet 

dwar "It-twettiq tal-Pjan ta' Azzjoni tal-

UE għall-Ekonomija Ċirkolari", u 

appoġġa b'mod ċar l-azzjonijiet meħuda 

fuq livell Ewropew u globali biex jiġi 

ristrett l-użu tal-mikroplastiks miżjuda 

b'mod intenzjonali fil-prodotti kif ukoll l-

użu ta' ossoplastiks fl-Unjoni u l-

azzjonijiet previsti fl-Istrateġija dwar il-
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Plastiks rigward it-tnaqqis tal-

mikroplastiks mit-tessuti, tajers tal-karozzi 

u t-tnixxija ta' pelits ta' qabel il-

produzzjoni. L-Unjoni diġà qed tieħu 

azzjoni minħabba li hemm proċess 

kontinwu fl-ambitu tar-REACH, li 

permezz tiegħu l-Kummissjoni talbet lill-

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

tiżviluppa dossier ta' restrizzjoni fil-qafas 

tal-Anness XV dwar l-użu ta' partikoli 

mikroplastiċi miżjuda apposta fi prodotti 

għall-użu tal-konsumatur jew għall-użu 

professjonali ta' kwalunkwe tip. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba li ħafna Stati Membri diġà lleġiżlaw f'dan il-qasam, huwa importanti li l-UE tieħu 

azzjoni, abbażi ta' evalwazzjoni tal-ECHA, u tippreżenta, sal-2020, restrizzjoni fuq l-użu ta' 

partikoli mikroplastiċi miżjuda apposta fil-prodotti tal-konsumatur jew tal-użu professjonali  

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) L-Unjoni jenħtieġ li tadotta 

approċċ komprensiv għall-problema tal-

mikroplastiks u jenħtieġ li tħeġġeġ lill-

produtturi kollha jillimitaw strettament il-

mikroplastiks mill-formulazzjonijiet 

tagħhom, b'attenzjoni partikolari għall-

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

ħwejjeġ u t-tajers sintetiċi jikkontribwixxu 

għal 63 % tal-mikroplastiks li jispiċċaw 

direttament fl-ambjent akkwatiku. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għalkemm il-mikroplastiks (jiġifieri biċċiet tal-plastik iżgħar minn 5 mm) mhumiex inklużi fil-

kamp ta' applikazzjoni, u huma indirizzati permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fl-Istrateġija dwar 
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il-Plastik, huwa importanti li jiġi speċifikat li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha approċċ 

komprensiv għal din il-problema minħabba l-impatti tal-fdalijiet tal-plastik fil-baħar fuq l-

ambjent, il-fawna tal-baħar u s-saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri biss il-prodotti tal-plastik l-

aktar misjuba li jintużaw darba biss, li 

huma stmati li jirrappreżentaw madwar 

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

ix-xtajtiet fl-Unjoni. 

(7) Sabiex l-isforzi jiġu ffukati fejn 

huma l-aktar meħtieġa, jenħtieġ li din id-

Direttiva tkopri l-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss l-aktar misjuba, li 

huma stmati li jirrappreżentaw madwar 

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

ix-xtajtiet fl-Unjoni, u potenzjalment 50 % 

tal-oġġetti kollha tal-plastik li jinstabu fuq 

ix-xtajtiet fl-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tispjega minnha nnifisha. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex jiġi definit b'mod ċar il-

kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 

jenħtieġ li jiġi definit it-terminu prodott tal-

plastik li jintuża darba biss. Jenħtieġ li d-

definizzjoni teskludi prodotti tal-plastik li 

huma maħsuba, iddisinjati u mqegħdin fis-

suq biex iwettqu matul iċ-ċiklu tal-ħajja 

tagħhom vjaġġi jew rotazzjonijiet multipli 

billi jerġgħu jimtlew jew jintużaw mill-

ġdid għall-istess skop li għalih huma 

maħsuba. 

(9) Sabiex jiġi definit b'mod ċar il-

kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 

jenħtieġ li jiġi definit it-terminu prodott tal-

plastik li jintuża darba biss. Jenħtieġ li d-

definizzjoni tinkludi prodotti li jintremew 

wara l-użu li huma magħmula kollha jew 

parzjalment mill-plastik u li huma 

maħsuba, iddisinjati jew imqegħdin fis-suq 

biex jintużaw darba biss, jew li 

effettivament jintużaw darba biss qabel 

ma jintremew. Il-karatteristiċi tipiċi ta' 

oġġetti li jintużaw darba huma: aktarx li 

jispiċċaw bħala żibel u prevalentement 
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jispiċċaw fl-ambjent tal-baħar; għandhom 

fażi qasira ta' użu; jiġu kkunsmati fil-

biċċa l-kbira 'l bogħod mid-dar; jew fejn 

jeżistu alternattivi li jistgħu jerġgħu 

jintużaw jew li mhumiex tal-plastik. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' ċarezza u raġunijiet legali, ikun aħjar jekk ikun hemm definizzjoni 

pożittiva. Ikun ukoll utli għall-konsumaturi u l-produtturi li jkun hemm kriterji ċari biex jiġi 

ddeterminat jekk oġġett jistax jitqies bħala oġġett tal-plastik li jintużaw darba biss jew le. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex din 

ix-xejra tinbidel u jiġu promossi sforzi lejn 

soluzzjonijiet aktar sostenibbli, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu meħtieġa jieħdu l-

miżuri neċessarji biex jiksbu tnaqqis 

sinifikanti fil-konsum ta' dawk il-prodotti, 

mingħajr ma jikkompromettu l-iġjene tal-

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

iġjene tajba, prattiki tajba ta' manifattura, l-

informazzjoni għall-konsumatur, jew ir-

rekwiżiti ta' traċċabilità stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni dwar l-ikel tal-Unjoni44. 

(11) Għal ċerti prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss, għad mhumiex 

disponibbli fil-pront alternattivi xierqa u 

aktar sostenibbli u l-konsum tal-biċċa l-

kbira ta' tali prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss mistenni li jiżdied. Sabiex din 

ix-xejra tinbidel u jiġu promossi sforzi lejn 

soluzzjonijiet aktar sostenibbli, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jkunu meħtieġa jieħdu l-

miżuri neċessarji biex jiksbu tnaqqis 

sinifikanti fil-konsum ta' dawk il-prodotti, 

bħalma qiegħed isir għall-basktijiet tal-

plastik bid-Direttiva 94/62/KE, kif 

emendata bid-Direttiva (UE) 2015/72043a, 
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 jimmiraw lejn l-

ogħla livell ta' ambizzjoni possibbli għal 

dawk il-miżuri, li jenħtieġ li jkunu 

proporzjonati għall-gravità tar-riskju tar-

rimi fil-baħar tad-diversi prodotti u użi 

koperti mill-mira ta' tnaqqis ġenerali. 



 

PE623.714v01-00 12/43 PR\1155806MT.docx 

MT 

__________________ __________________ 

 43a Id-Direttiva 2015/720KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-

29 ta' April 2015 li temenda d-

Direttiva 94/62/KE dwar it-tnaqqis tal-

konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (ĠU 

L 115, 6.5.2015, p. 11). 

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

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

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

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

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

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

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

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

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 

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

jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet 

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

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

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

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

Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 

materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 

f'kuntatt mal-ikel u leġiżlazzjoni rilevanti 

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

tikkettar tal-ikel (ĠU L 338, 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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

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

għandha tingħata l-prijorità lill-aktar każijiet serji. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-filtri tal-prodotti tat-tabakk 

huma t-tieni l-aktar oġġetti tal-plastik li 

jintużaw darba li jniġġsu. Għalkemm is-

sehem fis-suq tal-filtri taċ-ċelluloża 

derivati mill-pjanti għall-prodotti tat-

tabakk jidher li qed jiżdied, l-aċċettabbiltà 

tal-alternattivi disponibbli mhijiex ċara. 

Barra minn hekk, l-impatt kbir ħafna fuq 

l-ambjent tal-prodotti tat-tabakk bil-filtri 

ma jistax jiġi injorat minħabba li l-filtru 

tagħhom jista' jinqasam f'biċċiet tal-
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plastik iżgħar. Il-filtri tat-tabakk użati 

jinkludu wkoll għadd kbir ta' sustanzi 

kimiċi li huma tossiċi għall-ambjent, li 

mill-inqas 50 minnhom huma 

karċinoġeni umani magħrufa, kif ukoll 

metalli tqal, li jistgħu jiskulaw mill-filtru 

u jagħmlu ħsara lill-ambjenti tal-art, tal-

ajru u tal-baħar tal-madwar. Sabiex jiġi 

indirizzat it-tindif tal-iskart wara l-

konsum u r-rimi responsabbli, hemm 

bżonn ta' firxa wiesgħa ta' miżuri għall-

prodotti tat-tabakk bil-filtri, li jvarjaw 

mir-responsabilità estiża tal-produttur sat-

tnaqqis fil-filtri li jintużaw darba biss u li 

jintremew wara l-użu . 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont iċ-ċifri pprovduti mill-Kummissjoni Ewropea, il-filtri tal-prodotti tat-tabakk 

jikklassifikaw it-tieni fost oġġetti tal-plastik li jikkontribwixxu għaż-żibel fil-baħar, wara l-

fliexken tal-plastik. Filwaqt li fil-proposta tal-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet li jittrattaw 

dwar il-filtri tal-prodotti tat-tabakk jikkonċernaw ir-responsabbiltà estiża tal-manifatturi tat-

tabakk u miżuri ta' sensibilizzazzjoni, il-proposta għandha tiġi emendata b'miri ta' tnaqqis fil-

konsum għall-filtri tas-sigaretti. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Id-Direttiva 94/62/KE, kif 

emendata bid-Direttiva (UE) 2015/720 

stipulat ir-rekwiżit li l-Kummissjoni 

twettaq rieżami leġiżlattiv sa Mejju 2017 

dwar miżuri biex jitnaqqas il-konsum tal-

basktijiet tal-plastik ħfief ħafna, abbaż 

tal-impatti fuq iċ-ċiklu tal-ħajja. Il-

Kummissjoni s'issa għadha ma wettqitx 

dak ir-rieżami. Minħabba li tali basktijiet 

tal-plastik huma suxxettibbli ferm għar-

rimi, huwa xieraq li jiġu introdotti miżuri 

li jirrestrinġu t-tqegħid tagħhom fis-suq 

ħlief għal użi li huma strettament 
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meħtieġa. Jenħtieġ li l-basktijiet tal-

plastik ħfief ħafna ma jitqegħdux fis-suq 

bħala imballaġġ għal ikel sfuż ħlief meta 

jkunu meħtieġ għal raġunijiet ta' iġjene, 

bħall-imballaġġ ta' ikel umdu (bħal-

laħam jew ħut nej, jew prodotti tal-ħalib). 

Għall-basktijiet tal-plastik ħfief ħafna li 

għalihom dik ir-restrizzjoni ta' 

kummerċjalizzazzjoni ma tapplikax, id-

dispożizzjonijiet eżistenti introdotti bid-

Direttiva (UE) 2015/720 jibqgħu 

applikabbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-leġiżlazzjoni dwar it-tnaqqis tal-basktijiet tal-plastik ħalliet miftuħa l-miżuri biex jitnaqqsu 

l-basktijiet tal-plastik ħfief ħafna, soġġetta għal klawsola ta' rieżami. Din il-proposta tagħti l-

opportunità li nimxu 'l quddiem fir-rigward tal-miżuri dwar dawn il-basktijiet, li huma 

suxxettibbli ferm għar-rimi u li għalihom jeżistu alternattivi. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) It-tappijiet u l-għotjien, b'parti 

sinifikanti magħmula mill-plastik, ġejjin 

minn kontenituri tax-xorb huma fost l-

oġġetti tal-plastik l-aktar misjuba li 

jintużaw darba biss mormija fuq ix-xtajtiet. 

Għalhekk, jenħtieġ li l-kontenituri tax-xorb 

li jikkostitwixxu prodotti li jintużaw darba 

biss, jitħallew jitqiegħdu fis-suq biss jekk 

jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tad-disinn 

tal-prodott, u dan inaqqas b'mod sinifikanti 

r-rilaxx fl-ambjent tat-tappijiet u l-għotjien 

tal-kontenituri tax-xorb. Għall-kontenituri 

tax-xorb li jikkostitwixxu prodotti u 

imballaġġi tal-plastik li jintużaw darba 

biss, din il-kundizzjoni hija żieda mar-

rekwiżiti essenzjali dwar il-kompożizzjoni 

u n-natura tal-imballaġġi li jistgħu jintużaw 

mill-ġdid u li huma riċiklabbli, inklużi r-

(13) It-tappijiet u l-għotjien, b'parti 

sinifikanti magħmula mill-plastik, ġejjin 

minn kontenituri tax-xorb huma fost l-

oġġetti tal-plastik l-aktar misjuba li 

jintużaw darba biss mormija fuq ix-xtajtiet. 

Għalhekk, jenħtieġ li l-kontenituri tax-xorb 

li jikkostitwixxu prodotti li jintużaw darba 

biss, jitħallew jitqiegħdu fis-suq biss jekk 

jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tad-disinn 

tal-prodott, u dan inaqqas b'mod sinifikanti 

r-rilaxx fl-ambjent tat-tappijiet u l-għotjien 

tal-kontenituri tax-xorb. Għall-kontenituri 

tax-xorb li jikkostitwixxu prodotti u 

imballaġġi tal-plastik li jintużaw darba 

biss, din il-kundizzjoni hija żieda mar-

rekwiżiti essenzjali dwar il-kompożizzjoni 

u n-natura tal-imballaġġi li jistgħu jintużaw 

mill-ġdid u li huma riċiklabbli, inklużi r-
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riċiklabbli stipulati fl-Anness II tad-

Direttiva 94/62/KEE. Sabiex tiġi ffaċilitata 

l-konformità mar-rekwiżit tad-disinn tal-

prodott u sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 

mingħajr xkiel tas-suq intern, jeħtieġ li jiġi 

żviluppat standard armonizzat adottat skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill45 u l-

konformità ma' dak l-istandard għandu 

jippermetti l-preżunzjoni ta' konformità ma' 

dawk ir-rekwiżiti. Jenħtieġ li jkun previst 

biżżejjed żmien għall-iżvilupp ta' standard 

armonizzat u li l-produtturi jitħallew 

jadattaw il-katini tal-produzzjoni tagħhom 

b'rabta mal-implimentazzjoni tar-rekwiżit 

tad-disinn tal-prodott. 

riċiklabbli stipulati fl-Anness II tad-

Direttiva 94/62/KEE. Sabiex tiġi ffaċilitata 

l-konformità mar-rekwiżit tad-disinn tal-

prodott u sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 

mingħajr xkiel tas-suq intern, jeħtieġ li jiġi 

żviluppat standard armonizzat adottat skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-

konformità ma' dak l-istandard jenħtieġ li 

jippermetti l-preżunzjoni ta' konformità ma' 

dawk ir-rekwiżiti. Jenħtieġ li jkun previst 

biżżejjed żmien għall-iżvilupp ta' standard 

armonizzat u li l-produtturi jitħallew 

jadattaw il-katini tal-produzzjoni tagħhom 

b'rabta mal-implimentazzjoni tar-rekwiżit 

tad-disinn tal-prodott. Sabiex jiġi żgurat l-

użu ċirkolari tal-plastik, jeħtieġ li jiġi 

salvagwardjat id-dħul fis-suq tal-materjali 

riċiklati. Għalhekk huwa xieraq li jiġi 

introdott rekwiżit għal kontenut minimu 

obbligatorju ta' plastik riċiklat f'ċerti 

prodotti. Konsegwentement, il-kontenituri 

tax-xorb li huma prodotti tal-plastik li 

jintuża darba biss jenħtieġ li jitħallew 

jitqiegħdu fis-suq biss jekk ikun 

magħmula b'tal-anqas 25 % kontenut 

irriċiklat sal-2025. 

__________________ __________________ 

45 Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 

Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni 

Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 

89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 

94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 

98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 

2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-

Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-

Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 

14.11.2012, p.12). 

45 Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2012 dwar l-

Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-

Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 

93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 

94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 

2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 

2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-

Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni 

Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, 

p. 12). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Ħafna parteċipanti fis-settur tal-ikel u x-xorb mpenjaw ruħhom li jipproduċu fliexken tal-

plastik li fihom tal-anqas 25 % kontenut irriċiklat. Huwa importanti li jingħata appoġġ lil dan 

l-impenn meħud mill-industrija, li hija direttament involuta fis-soluzzjoni ġenerali għall-

problema ewlenija tal-iskart fil-baħar. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) L-ekodisinn tal-plastik u tal-

prodotti tal-plastik li jqisu r-rekwiżiti tal-

użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ mill-fażi tad-

disinn 'l hemm huwa kruċjali għall-

ekonomija ċirkolari u se jikkontribwixxi 

għat-tnaqqis tar-rimi taż-żibel fl-ambjent. 

Għalhekk huwa importanti li l-prinċipju 

tal-ekodisinn jitwessa' biex jinkludi l-

gruppi kollha tal-prodotti permezz ta' 

regolamentazzjoni xierqa tal-prodotti. 

Konsegwentement, il-miżuri stabbiliti 

f'din id-Direttiva jeħtieġ li jiġu 

kkomplementati permezz ta' reviżjoni u 

rinfurzar tar-rekwiżiti essenzjali stipulati 

fid-Direttiva 94/62/KE, kif emendata 

permezz tad-Direttiva (UE) 2018/8521a. 

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ 

li tressaq proposta sa tmiem l-2020, 

filwaqt li tqis il-proprjetajiet relattivi ta' 

materjali tal-imballaġġ differenti abbażi 

tal-valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja, u 

tindirizza b'mod partikolari l-prevenzjoni 

u t-tfassil taċ-ċirkolarità.  

 ______________ 

 1a Id-Direttiva (UE) 2018/852 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta' Mejju 2018 li temenda d-

Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-

iskart mill-imballaġġ (ĠU L 150, 

14.6.2018, p. 141). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-innovazzjoni fid-disinn tal-prodott biex jiġi evitat ir-rimi tal-plastik hija waħda mill-

għanijiet ewlenin li għandna niksbu. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Għalhekk, jenħtieġ li l-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss u li ta' 

spiss jintremew fil-kanali tad-drenaġġ jew 

inkella li jintremew b'mod ieħor mhux 

adegwat, jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tal-

immarkar. Jenħtieġ li l-immarkar jgħarraf 

lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa ta' 

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

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

impatti ambjentali negattivi tal-iskart 

minħabba r-rimi mhux xieraq. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li 

tistabbilixxi format armonizzat għall-

immarkar u meta tagħmel dan, fejn ikun 

xieraq, li tittestja l-perċezzjoni tal-

immarkar propost ma' gruppi 

rappreżentattivi tal-konsumaturi sabiex 

tiżgura li dan ikun effettiv u jinftiehem 

b'mod ċar. 

(14) Ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss jispiċċaw fl-ambjent bħala 

riżultat tar-rimi inadegwat fil-kanali tad-

drenaġġ jew ta' rilaxx ieħor mhux adegwat 

fl-ambjent. Barra minn hekk, jistgħu 

jikkawżaw ħsara sostanzjali lin-netwerks 

tad-drenaġġ billi jostakolaw il-pompi u 

jimblukkaw il-pajpijiet. Għalhekk, jenħtieġ 

li l-prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss u li ta' spiss jintremew fil-kanali tad-

drenaġġ jew inkella li jintremew b'mod 

ieħor mhux adegwat, jiġu soġġetti għar-

rekwiżiti tal-immarkar. Jenħtieġ li l-

immarkar jgħarraf lill-konsumaturi dwar l-

għażliet xierqa ta' rimi tal-iskart u/jew 

dwar għażliet ta' rimi tal-skart li jridu jiġu 

evitati u/jew dwar l-impatti ambjentali u 

ekonomiċi negattivi tal-iskart minħabba r-

rimi mhux xieraq. Il-Kummissjoni jenħtieġ 

li tqis il-ftehimiet volontarji settorjali 

adottati għal regoli ċari dwar it-tikkettar 

sabiex il-konsumaturi jiġu infurmati, 

pereżempju permezz ta' logo, dwar jekk il-

prodott huwiex riċiklabbli jew le. 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. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Diversi plastiks b'użu uniku, pereżempju l-wet wipes, filtri tal-prodotti tat-tabakk u stikek tal-

cotton buds jistgħu jispiċċaw fin-netwerk tad-drenaġġ minħabba prattiki ta' rimi mhux xierqa. 

F'ħafna mill-każijiet, l-impjanti attwali tal-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi jneħħu l-plastik 

li jintuża darba biss. Madankollu, it-tifwir ikkombinat tad-drenaġġ jista' jwassal għar-rilaxx 

dirett u għalhekk parti minn dan il-plastik tista' ssib ruħha f'korpi tal-ilma u tħalli impatti 

ambjentali negattivi. Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa għall-Artikolu 7(2). 

 

Emenda  14 

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 tal-ġestjoni tal-iskart u tat-

tindif taż-żibel, li għalihom jenħtieġ li 

tapplika r-responsabbiltà kondiviża, kif 

ukoll l-ispejjeż tal-miżuri li jqajmu 

sensibilizzazzjoni sabiex jiġi evitat u 

jitnaqqas dan iż-żibel billi tiġi indirizzata l-

imġiba ħażina tal-konsumaturi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 8(2). 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

abbandunat, mitluf, u mormi ġoż-żibel fil-

(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-
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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 

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. 

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. Min-naħa l-oħra, diġà 

hemm stabbiliti xi miżuri fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009, b'mod 

partikolari fir-rekwiżit li l-kaptan ta' 

bastiment tas-sajd tal-Unjoni jrid fi żmien 

24 siegħa jirrapporta lill-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera 

tiegħu kwalunkwe telf tal-irkaptu tas-sajd 

li ma jistax jiġi rkuprat. Madankollu, ir-

Regolament (KE) Nru 1224/2009 ma 

jimmonitorjax tali telf ta' rkaptu tas-sajd 

b'mod konsistenti. Barra minn hekk, is-

sistema tal-imposta indiretta prevista skont 

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

akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja tal-

iskart iġġenerat mill-bastimenti tneħħi l-

inċentiv għall-bastimenti li jarmu l-iskart 

tagħhom fil-baħar, u tiggarantixxi dritt ta' 

konsenja. Madankollu, jenħtieġ li dik is-

sistema tiġi ssupplementata minn inċentivi 

finanzjarji ulterjuri għas-sajjieda li jtellgħu 

l-art l-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. Dawn is-sistemi jenħtieġ li 

jipprevedu kontribuzzjonijiet finanzjarji 

modulati għat-tagħmir imfassal għall-użu 

mill-ġdid u r-riċiklaġġ, skont ir-rekwiżiti 

tad-Direttiva 2008/98/KE. 

__________________ __________________ 

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. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-proposta se tikkomplementa u ssaħħaħ il-leġiżlazzjoni Ewropea attwali dwar l-irkaptu tas-

sajd, mhux biss billi tipprovdi data dwar it-telf ta' rkaptu tas-sajd, iżda wkoll billi tintroduċi 

r-responsabbiltà estiża tal-produttur għat-tagħmir tas-sajd li fih il-plastik. 

 

Emenda  16 

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 

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. 

(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 

tas-sajd, u l-alternattivi disponibbli diġà 

fis-suq. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu obbligati li jieħdu miżuri li 

jqajmu sensibilizzazzjoni u li jiżguraw li l-

konsumaturi jingħataw it-tali 

informazzjoni. Jenħtieġ li l-informazzjoni 

ma tinkludi l-ebda kontenut promozzjonali 

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

jintużaw darba biss. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-miżuri l-

aktar xierqa bbażati fuq in-natura tal-

prodott jew l-użu tiegħu. Jenħtieġ li l-

produtturi tal-prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss u tal-irkaptu tas-sajd li 

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

jqajmu sensibilizzazzjoni bħala parti mill-

obbligu tagħhom ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Jekk l-Unjoni Ewropea trid tnaqqas l-użu tal-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss, 

jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar l-alternattivi eżistenti. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Id-Direttiva 2008/98/KE 

tistabbilixxi rekwiżiti minimi ġenerali 

għall-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti 

japplikaw għal skemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur stabbiliti b'din id-

Direttiva. Din id-Direttiva, madankollu, 

tistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur, 

pereżempju, ir-rekwiżit fuq il-produtturi ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

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

(19) Id-Direttiva 2008/98/KE 

tistabbilixxi rekwiżiti minimi ġenerali 

għall-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti 

japplikaw għal skemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur stabbiliti b'din id-

Direttiva. Din id-Direttiva, madankollu, 

tistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur, 

pereżempju, ir-rekwiżit fuq il-produtturi ta' 

ċerti prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss li jkopru l-ispiża tal-miżuri ta' 

sensibilizzazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din il-leġiżlazzjoni għandha tistabbilixxi dispożizzjonijiet għar-responsabbiltà kondiviża biex 

tkopri l-ispejjeż biex jitnaddaf iż-żibel mormi meta tkun kwistjoni ta' mġiba ħażina tal-

konsumaturi. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fliexken tax-xorb li huma prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss huma 

wieħed minn fost l-oġġetti taż-żibel fil-

baħar l-aktar misjuba fuq ix-xtajtiet fl-

Unjoni. Dan huwa minħabba sistemi mhux 

effettivi tal-ġbir separat u minħabba l-

(20) Il-fliexken tax-xorb (bit-tappijiet u 

l-għotjien) li huma prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss huma wieħed minn fost 

l-oġġetti taż-żibel fil-baħar l-aktar misjuba 

fuq ix-xtajtiet fl-Unjoni. Dan huwa 

minħabba sistemi mhux effettivi tal-ġbir 
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parteċipazzjoni baxxa mill-konsumaturi 

f'dawk is-sistemi. Jeħtieġ li jiġu promossi 

sistemi aktar effiċjenti tal-ġbir separat u 

għalhekk, trid tiġi stabbilita mira minima 

tal-ġbir separat għall-fliexken tax-xorb li 

huma prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 

kapaċi jilħqu dik il-mira minima billi 

jistabbilixxu miri tal-ġbir separat għall-

fliexken tax-xorb li huma prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss fil-qafas tal-

iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-

produttur, jew billi jistabbilixxu skemi tar-

rimborż tad-depożitu jew kwalunkwe 

miżura oħra li huma jqisu xieraq. Dan se 

jkollu impatt pożittiv u dirett fuq ir-rata tal-

ġbir, fuq il-kwalità tal-materjal miġbur u 

fuq il-kwalità tar-riċiklati, li joffri 

opportunitajiet għan-negozju tar-riċiklaġġ 

u għas-suq tar-riċiklat. 

separat u minħabba l-parteċipazzjoni baxxa 

mill-konsumaturi f'dawk is-sistemi. Jeħtieġ 

li jiġu promossi sistemi aktar effiċjenti tal-

ġbir separat u għalhekk, trid tiġi stabbilita 

mira minima tal-ġbir separat għall-fliexken 

tax-xorb li huma prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu kapaċi jilħqu dik il-mira 

minima billi jistabbilixxu miri tal-ġbir 

separat għall-fliexken tax-xorb li huma 

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss 

fil-qafas tal-iskemi ta' responsabbiltà estiża 

tal-produttur, jew billi jistabbilixxu skemi 

tar-rimborż tad-depożitu jew sistemi ta' 

ġbir awtomatizzati jew kwalunkwe miżura 

oħra li huma jqisu xieraq. Din il-mira 

minima tal-ġbir jenħtieġ li tkun 

akkumpanjata minn rekwiżit għal 

kontenut riċiklat speċifiku għall-fliexken 

tal-plastik, sabiex jiġi żgurat li ż-żieda fil-

plastik miġbur tintuża mill-ġdid jew tiġi 

rriċiklata u b'hekk terġa' tiddaħħal fl-

ekonomija ċirkolari. Għaldaqstant, dan se 

jkollu impatt pożittiv u dirett fuq ir-rata tal-

ġbir u tar-riċiklaġġ, fuq il-kwalità tal-

materjal miġbur u fuq il-kwalità tar-

riċiklati, li joffri opportunitajiet ġodda 

għan-negozju tar-riċiklaġġ u għas-suq tar-

riċiklat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 9. 

 

Emenda  19 

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-

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li l-Unjoni 

taqdi r-rwol tagħha biex issolvi l-

problema globali taż-żibel tal-plastik fil-

baħar, billi timpedixxi u tnaqqas l-impatt 
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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. 

ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent, 

b'mod partikolari l-ambjent akwatiku, u fuq 

is-saħħa tal-bniedem kif ukoll billi 

tippromwovi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari b'mudelli tan-negozju, prodotti u 

materjali innovattivi, u b'hekk 

tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 

effiċjenti tas-suq intern. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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

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

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

importanti biex tinstab soluzzjoni u billi tkebbes ċirku virtuż billi tmexxi bl-eżempju. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "prodott tal-plastik li jintuża darba 

biss" tfisser prodott li huwa magħmul 

kompletament jew parzjalment mill-plastik 

u li mhuwiex maħsub, iddisinjat jew 

imqiegħed fis-suq biex iwettaq, għat-tul 

tal-ħajja tiegħu, vjaġġi jew rotazzjonijiet 

multipli billi jiġi rritornat għand il-

produttur biex jerġa' jimtela jew biex 

jerġa' jintuża għall-istess skop li għalih 

kien maħsub; 

(2) "prodott tal-plastik li jintuża darba 

biss" tfisser prodott li huwa magħmul 

kompletament jew parzjalment mill-plastik 

u li hu maħsub, iddisinjat jew imqiegħed 

fis-suq biex jintuża darba biss, jew li 

effettivament jintuża darba biss qabel ma 

jintrema; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Definizzjoni pożittiva ġġib ċarezza legali meta mqabbla ma' definizzjoni awtomatika. 

Hawnhekk qed jiġu koperti żewġ ipoteżijiet: (1) prodotti li huma ddisinjati biex jintużaw 

darba biss (anki jekk fil-fatt jerġgħu jintużaw diversi drabi), u (2) prodotti li jistgħu jintużaw 

diversi drabi iżda li fil-fatt jintużaw darba biss. 

 



 

PE623.714v01-00 24/43 PR\1155806MT.docx 

MT 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) "basktijiet tal-plastik ħfief ħafna" 

tfisser basktijiet tal-plastik ħfief ħafna kif 

iddefinit fil-punt 1d tal-Artikolu 3 tad-

Direttiva 94/62/KE; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Definizzjoni li tirreferi għal emendi li jintroduċu din il-kategorija ta' prodotti fil-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva u b'mod aktar partikolari fl-Artikolu 5 dwar restrizzjonijiet fuq it-

tqegħid fis-suq. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) "prodott tat-tabakk" tfisser prodott 

tat-tabakk, kif definit fil-punt (4) tal-

Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/40/KE; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Definizzjoni li tirreferi għal emenda li żżid din il-kategorija ta' prodott mal-Artikolu 4 tad-

Direttiva dwar it-tnaqqis tal-konsum. Alternattivi vijabbli huma disponibbli u għandhom il-

potenzjal li jissostitwixxu l-filtri tat-tabakk ibbażati fuq iċ-ċelluloża li fihom il-plastik. Dawn 

l-alternattivi jirrispettaw l-ambjent u huma bijodegradabbli. Madankollu, għadhom ma ġewx 

adottati mill-industrija tat-tabakk. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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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 biex jiksbu sa... [erba' snin wara 

data ta' skadenza għat-traspożizzjoni ta' 

din id-Direttiva] tnaqqis sinifikanti fil-

konsum tal-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss li huma elenkati fil-Parti A tal-

Anness fit-territorju tagħhom. L-Istati 

Membri għandhom jadottaw pjanijiet 

għall-kisba ta' dan it-tnaqqis, inklużi miri 

kwantitattivi speċifiċi ta' tnaqqis u l-

miżuri meħuda. Dawn il-pjanijiet 

għandhom jiġu ppreżentati lill-

Kummissjoni u għandhom jiġu aġġornati 

fejn meħtieġ. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 

rakkomandazzjonijiet dwar il-pjanijiet 

adottati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kalendarju ta' żmien stabbilit għall-Istati Membri huwa ispirat minn dak stabbilit fid-

direttiva tad-29 ta' April 2015 dwar il-basktijiet tal-plastik ħfief. Madankollu, hemm ippjanati 

aġġustamenti, b'kalendarju ta' żmien aktar flessibbli, biex jitqies in-nuqqas attwali ta' data 

fil-pussess tal-Istati Membri dwar miżuri biex jitnaqqsu l-kontenituri tal-ikel u l-konsum ta' 

tazzi tal-plastik. Erba' snin huwa perjodu suffiċjenti biex l-Istati Membri jiksbu miri preċiżi ta' 

tnaqqis fit-territorju tagħhom għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 4. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

metodoloġija għall-kalkolu u l-verifika tat-

tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss 

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

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 

ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

metodoloġija għall-kalkolu u l-verifika tat-

tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss 

imsemmijin fil-paragrafu 1 sa... [12-il 

xahar qabel id-data ta' skadenza għat-

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

att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
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skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-metodoloġija huwa meħtieġ għall-implimentazzjoni 

xierqa tal-mira ta' tnaqqis. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 4a 

 Tnaqqis tal-iskart tal-prodotti tat-tabakk 

wara l-konsum 

 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri li ġejjin biex inaqqsu l-ħsara 

kkawżata mill-iskart tal-prodotti tat-

tabakk, u b'mod partikolari l-filtri tal-

prodotti tat-tabakk li fihom il-plastik: 

 (a)  jadottaw u jimplimentaw ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur skont l-

Artikolu 8 li titlob li l-produtturi tal-

prodotti tat-tabakk jiffinanzjaw 

organizzazzjonijiet ta' ġestjoni stabbiliti u 

mmexxija b'mod indipendenti mill-

produttur biex jipprevjenu, inaqqsu u 

jimmitigaw l-iskart tal-prodotti tat-tabakk, 

b'mod partikolari skart minn prodotti tal-

plastik li jintużaw darba biss, inklużi l-

filtri, li huma komponent tal-prodotti tat-

tabakk jew huma ikkummerċjalizzat 

għall-użu magħhom, kif ukoll stadji 

oħrajn taċ-ċiklu tal-ħajja tat-tabakk fejn 

possibbli; 

 (b)  jistabbilixxu miri ta' tnaqqis għall-

filtri tal-prodotti tat-tabakk magħmula 

mill-plastik biex jillimitaw l-iskart ta' 

wara l-konsum, kif ġej: 50 % sal-2025 u 

80 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli 

tal-2014, bil-għan li eventwalment dawn 
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il-filtri jiġu sostitwiti b'filtri alternattivi li 

jirrispettaw l-ambjent; 

 (c)  jestendu l-liġijiet eżistenti u l-

politiki tat-taxxa applikabbli għall-

prodotti u l-bejgħ tat-tabakk b'miżuri 

mmirati biex gradwalment jitnaqqsu l-

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

jinsabu fil-prodotti tat-tabakk jew li huma 

ikkummerċjalizzat għall-użu magħhom, 

inklużi l-filtri; 

 (d)  jieħdu miżuri leġiżlattivi u 

ekonomiċi oħrajn biex jindirizzaw il-

ħsara ambjentali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont iċ-ċifri pprovduti mill-Kummissjoni Ewropea, il-filtri tal-prodotti tat-tabakk huma t-

tieni l-aktar oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss li jniġġsu, li jikkontribwixxu għaż-żibel 

fil-baħar, wara l-fliexken tal-plastik. Billi l-uniċi dispożizzjonijiet fil-proposta tal-

Kummissjoni li jikkonċernaw il-manifatturi tat-tabakk huma r-responsabbiltà estiża u l-miżuri 

ta' sensibilizzazzjoni, ir-rapporteur trid tmur lil hinn u tissuġġerixxi firxa wiesgħa ta' miżuri 

bħal miri għat-tnaqqis tal-konsum għall-filtri tal-prodotti tat-tabakk. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss elenkati fil-Parti C tal-Anness li 

jkollhom tappijiet u għotjien b'parti 

sinifikanti magħmula mill-plastik jistgħu 

jitqiegħdu fis-suq biss jekk it-tappijiet u l-

għotjien jibqgħu imwaħħla mal-kontenitur 

matul l-istadju tal-użu intenzjonat tal-

prodott. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-prodotti tal-plastik li jintużaw 

darba biss elenkati fil-Parti C tal-Anness li 

jkollhom tappijiet u għotjien b'parti 

sinifikanti magħmula mill-plastik jistgħu 

jitqiegħdu fis-suq biss jekk it-tappijiet u l-

għotjien jibqgħu imwaħħla mal-kontenitur 

matul l-istadju tal-użu intenzjonat tal-

prodott. Permezz ta' deroga, għax-xorb 

bil-gass m'hemmx l-obbligu li t-tappijiet u 

l-għotjien jibqgħu mwaħħlin mal-

kontenitur, soġġett għall-proċedura ta' 

evalwazzjoni u reviżjoni msemmija fl-

Artikolu 15. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligu li t-tappijiet u l-għotjien jibqgħu mwaħħlin mal-flixkun jeżisti għal ċerti 

applikazzjonijiet, iżda l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni ma vvalutatx jekk dan huwiex 

adattat għall-"kontenituri tax-xorb" kollha. Pereżempju, bħalissa ma hemm l-ebda soluzzjoni 

disponibbli għax-xorb bil-gass għaliex ma jippermettux depressjonizzazzjoni xierqa. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li, sal-2025, il-prodotti msemmija 

fil-paragrafu 1 ikunu magħmula 

b'kontenut irriċiklat ta' mill-anqas 25 %. 

 Sal-2022, il-Kummissjoni għandha 

tadotta atti ta' implimentazzjoni li 

jistabbilixxu l-metodoloġija għall-kalkolu 

tal-kontenut riċiklat. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 16(2) ta' din id-

Direttiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ħafna parteċipanti fis-settur tal-ikel u x-xorb impenjaw ruħhom li jipproduċu fliexken tal-

plastik li jkun fihom tal-anqas 25 % kontenut irriċiklat. Huwa importanti li jingħata appoġġ 

lill-impenn meħud mill-industrija, li hija direttament involuta fis-soluzzjoni ġenerali għall-

problema ewlenija tal-iskart fil-baħar. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u, fejn applikabbli, id-disponibilità ta' 

alternattivi; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Informazzjoni importanti li tista' tinfluwenza l-għażla tal-konsumaturi. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-preżenza fil-prodott ta' sustanzi 

ta' tħassib serju ħafna (SVHC) li jidhru 

fil-lista ta' awtorizzazzjoni tar-REACH. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-konsumaturi jkunu mgħarrfa dwar il-preżenza ta' sustanzi tossiċi fil-

prodott. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha, sa... [12-

il xahar qabel id-data tat-traspożizzjoni ta' 

din id-Direttiva], tadotta att ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

ispeċifikazzjonijiet għall-immarkar 

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

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

2. Il-Kummissjoni għandha, sa... [12-

il xahar qabel id-data ta' skadenza għat-

traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], tadotta 

att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

ispeċifikazzjonijiet għall-immarkar 

imsemmi fil-paragrafu 1 u, meta tagħmel 

dan, għandha tqis il-ftehimiet volontarji 

settorjali li jistipulaw regoli ċari dwar it-



 

PE623.714v01-00 30/43 PR\1155806MT.docx 

MT 

Artikolu 16(2). tikkettar li jinfurmaw lill-konsumaturi 

permezz ta' logo jekk il-prodott huwiex 

riċiklabbli jew le. Dak l-att ta' 

implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 

il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 16(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fl-analiżi tagħha qabel il-pubblikazzjoni tal-att ta' implimentazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 

għandha tqis il-ftehimiet volontarji stabbiliti f'ċerti setturi industrijali favur immarkar ċar u 

leġibbli, bħal pereżempju għall-wet wipes. 

 

Emenda  31 

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-

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. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi tar-responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għall-

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. Fir-rigward ta' 

prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

jaqgħu taħt id-Direttiva 94/62/KE, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-iskemi ta' 

responsabbiltà estiża tal-produttur huma 

stabbiliti sal-31 ta' Diċembru 2024. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tkun żgurata ċ-ċarezza legali, l-iskadenza għall-introduzzjoni ta' skemi tal-EPR għall-

imballaġġ fejn tali skemi għadhom ma jeżistux għandha tiġi allinjata mal-kalendarju taż-

żmien applikabbli skont id-Direttiva dwar l-Imballaġġ u l-Iskart mill-Imballaġġ, kif miftiehem 

fir-rieżami reċenti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart (il-pakkett dwar l-ekonomija 

ċirkolari) u stabbilit fid-Direttiva (UE) 2018/852. 
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Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ispejjeż li jridu jiġu koperti 

m'għandhomx jaqbżu l-ispejjeż li huma 

meħtieġa biex jiġu pprovduti dawk is-

servizzi b'mod kosteffiċjenti u għandhom 

jiġu stabbiliti b'mod trasparenti bejn l-

atturi kkonċernati. L-ispejjeż biex 

jitnaddaf iż-żibel għandhom ikunu limitati 

għal attivitajiet normali li jsiru b'mod 

regolari mill-awtoritajiet pubbliċi jew 

f'isimhom u m'għandhomx ikopru ż-żibel 

li jkun tnaddaf mill-baħar jew mix-

xmajjar. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika linji gwida, f'konsultazzjoni 

mal-Istati Membri, dwar id-distribuzzjoni 

tal-ispejjeż biex jitnaddaf l-iskart kopert 

mill-iskemi tar-responsabbiltà estiża tal-

produttur. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

B'din il-proposta, il-Kummissjoni tmur lil hinn mill-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u 

tagħmel lill-manifattur tal-prodott unikament responsabbli u li jkun responsabbli wkoll għat-

trasport, trattament u tindif tal-iskart tal-baħar u tax-xtajtiet. Ir-rapporteur hija tal-fehma li 

r-responsabbiltà finanzjarja għandha tkun kondiviża biex tkopri l-ispejjeż biex jitnaddaf iż-

żibel mormi meta tkun kwistjoni ta' mġiba ħażina tal-konsumaturi. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għal 

irkaptu tas-sajd li fih il-plastik imqiegħed 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskemi ta' responsabbiltà 

estiża tal-produttur ikunu stabbiliti għal 

irkaptu tas-sajd li fih il-plastik imqiegħed 
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fis-suq tal-Unjoni, skont id-

dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

estiża tal-produttur tad-Direttiva 

2008/98/KE. 

fis-suq tal-Unjoni, skont id-

dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà 

estiża tal-produttur tad-

Direttiva 2008/98/KE. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li dawk l-iskemi tar-

responsabbiltà estiża tal-produttur jiksbu 

mira ta' riċiklaġġ ta' mill-inqas 15 % għal 

irkaptu tas-sajd sal-2025. Sabiex jintlaħaq 

dan l-għan, l-Istati Membri jistgħu barra 

minn hekk jirrekjedu li l-iskemi inter alia: 

 (a)  jistabbilixxu skemi ta' rifużjoni 

tad-depożitu biex jinkoraġġixxu r-ritorn 

ta' rkaptu tas-sajd qadim, mitluq jew li ma 

jistax jintuża ħlief f'portijiet żgħar 

mingħajr ekwipaġġ jew f'portijiet li 

jinsabu f'postijiet remoti;  

 (b)  jinkludu programmi ta' 

monitoraġġ, traċċar u rappurtar; kif ukoll 

 (c)  ikopru l-operazzjonijiet ta' rkupru. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiżguraw l-aktar tnaqqis effettiv taż-żibel fil-baħar mill-irkaptu tas-sajd li fih il-plastik, 

l-Istati Membri għandhom jintalbu jintroduċu skemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur 

(EPR) għall-irkaptu tas-sajd li jkun fih il-plastik, inkluża mira ta' riċiklaġġ ta' 15 % għall-

irkaptu tas-sajd sal-2025. Dan jista' jinkiseb, meta jitqiesu l-aħjar prattiki tal-Iżlanda, fejn 

mira ta' riċiklaġġ għax-xbieki ta' 45 % fl-2006, illum huwa stmat li laħqet irkupru ta' 85 %, 

kemm għax-xbieki kif ukoll għax-xlief. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jistabbilixxu skemi tar-rimborż tad-

depożitu, jew 

(a) jistabbilixxu skemi tar-rimborż tad-

depożitu, jew sistemi ta' ġbir 

awtomatizzati, jew 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-għażla tal-Istati Membri jew tar-reġjuni ta' sistema ta' depożitu jew le m'għandhiex tiġi 

antiċipata. Hemm sistemi oħrajn li huma possibbli, bħall-ġbir awtomatizzat b'bonus tar-

ritorn, fil-forma ta' vawċer għax-xiri jew skont għall-konsumaturi. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-impatt tar-rimi mhux adegwat 

tal-iskart ta' dawk il-prodotti fuq in-

netwerk tad-drenaġġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

In-netwerk tad-drenaġġ mhux biss huwa mezz potenzjali biex ċerti plastiks li jintużaw darba 

biss jispiċċaw fl-ambjent, iżda jista' jsofri dannu sostanzjali mir-rimi mhux adegwat tal-

iskart. Il-konsumaturi għandhom ikunu konxji ta' dan. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) id-data dwar it-tqegħid fis-suq u l-

ġbir separat tal-prodotti elenkati fil-

Parti F tal-Anness, biex jintwera l-

progress lejn il-kisba tal-mira stabbilita fl-

Artikolu 9; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi vvalutata l-kisba tal-mira għal ġbir separat, għandha tinġabar id-data rilevanti. 
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Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) l-ammonti ta' żibel fil-baħar li 

joriġina fi prodotti koperti b'din id-

Direttiva sabiex jiġu mmonitorjati l-effetti 

tal-miżuri meħuda; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

l-ammonti ta' żibel fil-baħar li joriġina fi prodotti koperti b'din id-Direttiva għandhom jiġu 

vverifikati b'mod prijoritarju. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ac (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ac) id-data dwar il-prodotti tal-plastik 

li jintużaw darba biss elenkati fil-Parti E 

u G tal-Anness li jitqiegħdu fis-suq tal-

Unjoni kull sena, sabiex jiġi mmoniterjat 

il-konsum tagħhom fl-Unjoni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tispjega minnha nnifisha. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
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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. 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva sa … 

[ħames snin wara l-iskadenza 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ħames snin huwa biżżejjed żmien biex il-Kummissjoni tevalwa, u tagħmel rieżami jekk ikun 

meħtieġ, abbażi tar-rapporti li għandhom jintbagħtu mill-Istati Membri li jkun fihom id-data 

ewlenija relatata mal-oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss koperti mid-Direttiva, b'mod 

partikolari dawk soġġetti għall-miżuri ta' tnaqqis fil-konsum fl-Artikolu 4. 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sarx biżżejjed progress xjentifiku u 

tekniku, u kriterji jew standard għall-

bijodegradabbiltà fl-ambjent marin 

applikabbli għal prodotti tal-plastik li 

jintużaw darba biss fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva u jekk 

ġewx żviluppati s-sostituti tagħhom li 

jintużaw darba biss, sabiex jiġi 

ddeterminat liema prodotti m'għadx 

għandhom bżonn ikunu soġġetti għar-

restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq, fejn 

xieraq. 

(c) sarx biżżejjed progress xjentifiku u 

tekniku, u kriterji jew standard għall-

bijodegradabbiltà u għad-diżintegrazzjoni 

fl-ambjent marin applikabbli għal prodotti 

tal-plastik li jintużaw darba biss fil-kamp 

ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u jekk 

ġewx żviluppati s-sostituti tagħhom li 

jintużaw darba biss. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kwistjoni mhix biss li wieħed ikun jaf il-bijodegradabbiltà ta' plastik li jintrema' fil-baħar 

wara li ntuża, li għaliha ma jeżistu l-ebda studji xjentifiċi konklussivi li jqisu l-impatt fuq il-
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bijodegradabilità tal-kurrenti tal-baħar, tal-melħ tal-baħar u tal-fond ta' qiegħ il-baħar, iżda 

wkoll li jiġi kkunsidrat il-fattur tad-diżintegrazzjoni tal-plastiks li jintużaw darba biss qabel 

ma dawn jilħqu x-xmajjar, l-ibħra u l-oċeani. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti A – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Prodotti tat-tabakk b'filtri li fihom 

il-plastik u filtri li fihom il-plastik u 

kkumerċjalizzati għall-użu flimkien mal-

prodotti tat-tabakk 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni fl-emenda 9 (premessa 12a) u l-emenda 31 (l-Artikolu 8a il-ġdid ) 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti B – inċiż 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Basktijiet tal-plastik ħfief ħafna 

kif definit fl-Artikolu 3(1d) tad-

Direttiva 94/62/KE, ħlief meta huma 

meħtieġa għal skopijiet ta' iġjene 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-direttiva attwali tal-boroż tal-ġarr tal-plastik ħfief (Direttiva (UE) 2015/720) ma tinkludix 

miżuri obbligatorji biex jitnaqqsu l-basktijiet tal-plastik ħfief ħafna bi ħxuna ta' anqas minn 

15-il mikron. Fid-dawl tas-suċċess tal-implimentazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni u l-bidla 

rapida fl-imġiba tal-konsumaturi fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri fejn il-basktijiet tal-plastik 

saru jridu jinxtraw fil-punt tal-bejgħ, għandu jingħata sinjal ċar ta' projbizzjoni għall-

kategorija ta' basktijiet tal-plastik ħfief ħafna, bl-eċċezzjoni ta' dawk li jwettqu funzjoni 

iġjenika mis-supermarket sad-dar. 
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Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti D – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Pakketti tal-krisps u pakketti tal-

ħelu 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal pakketti tal-krisps u l-pakketti tal-ħelu, in-numru erbgħa fil-klassifikazzjoni tal-aktar 

oġġetti komuni fil-baħar Ewropew, il-leġiżlaturi jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti tal-immarkar 

bħala miżuri addizzjonali għal dawk diġà previsti fil-proposta leġiżlattiva: Responsabbiltà 

Estiża tal-Produttur u kampanji ta' sensibilizzazzjoni. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti E – inċiż 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

— Prodotti tat-tabakk bil-filtri u filtri 

mqiegħda fis-suq għal użu flimkien mal-

prodotti tat-tabakk 

— Prodotti tat-tabakk bil-filtri li fihom 

il-plastik u filtri li fihom il-plastik, 

imqiegħda fis-suq għal użu flimkien mal-

prodotti tat-tabakk 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda 9 (Premessa 12a) 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Anness I – parti G – inċiż 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

— Basktijiet tal-plastik ħfief ħafna kif 

iddefiniti fl-Artikolu 3(1c) tad-Direttiva 

— Basktijiet tal-plastik ħfief ħafna kif 

iddefiniti fl-Artikolu 3(1c) tad-Direttiva 



 

PE623.714v01-00 38/43 PR\1155806MT.docx 

MT 

94/62/KE 94/62/KE u basktijiet tal-plastik ħfief 

ħafna kif definit fl-Artikolu 3(1d) ta' dik 

id-Direttiva 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-basktijiet tal-plastik ħfief jew ħfief ħafna li mhumiex soġġetti għal miżuri restrittivi fl-

Istati Membri, huwa importanti li jiġu stabbiliti miżuri ta' sensibilizzazzjoni ambjentali għall-

konsumaturi. 

 

 

NOTA SPJEGATTIVA 

 

Tagħrif eżistenti  

Mingħajr ebda pretensjoni li hi xi storika, ir-rapporteur tista'  ssejjaħ l-era tagħna tal-istorja 

bħala l-"Era tal-Plastik". 

Ivvintat f'nofs is-seklu 19, il-plastik ġie prodott bil-massa mill-bidu tas-snin 50 u b'mod 

esponenzjali matul dawn l-aħħar 15-il sena: aktar minn 8 biljun tunnellata f' 65 sena1 biss, li 

wasslu għal aktar minn 6 biljun tunnellata ta' skart; iċ-ċifra hi tal-biża'.  

Din is-soċjetà "li tarmi kollox" qed tittrasforma l-oċeani tagħna fl-aħħar miżbla għaż-żibel, 

fejn il-plastik - li nofsu ġej minn plastiks li jintużaw darba biss u kwart minnu mill-irkaptu 

tas-sajd - huwa responsabbli għal 85 % tat-tniġġis tal-baħar. Dan jittraduċi fir-rimi ta' 15 600 

tunnellata ta' plastiks li jintużaw darba biss li jniġġsu l-ilmijiet Ewropej kull sena, u 26 000 

tunnellata jekk ninkludu l-irkaptu tas-sajd2. 

Fl-Ewropa kull sena jiġu mormija fil-baħar 150 000 tunnellata ta' plastik3. Fil-livell globali, 

is-sitwazzjoni hija saħansitra aktar allarmanti: 8 miljun tunnellata kull sena jiġu mormija fl-

oċeani. 

Jekk ma jsir xejn, fl-2050 se jkun hemm aktar plastik milli ħut fl-oċeani tagħna.  Il-fawna 

kollha tal-baħar hija affettwata. Il-fkieren, l-għasafar, iċ-ċetaċji, il-ħut u l-krustaċji jibilgħu il-

plastik, b'impatt ta' ħsara għas-soppravivenza tagħhom, u b'konsegwenzi li għadna ma 

nafuhomx fuq is-saħħa tal-bniedem.  

Il-Kummissjoni tieħu rwol ta' tmexxija  

B'kuntrast mat-tibdil fil-klima, ħadd ma jikkuntesta din id-data, li wassal biex, fit-28 ta' Mejju 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, "Production, use, and fate of all plastics ever made", 

Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.  
2 Il-Kummissjoni Ewropea, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and 

fishing gear, SWD(2018) 254 final, 28 ta' Mejju 2018, parti 1 p. 10. 
3 ibid., parti 1 p. 10 
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li għadda, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta leġiżlattiva tagħha dwar il-plastik 

li jintuża darba biss. 

Ġew introdotti sensiela ta' miżuri, ibbażati fuq l-inizjattivi ta' xi Stati Membri jew reġjuni, li 

huma se jikkomplementaw, jiżviluppaw ulterjorment u jarmonizzaw f'approċċ Komunitarju 

globali, jiġifieri d-Direttiva (UE) 2015/720 dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik 

ħfief, l-istrateġija tal-plastik, il-pjan ta' azzjoni għall-ekonomija ċirkolari, u l-leġiżlazzjoni 

riveduta dwar l-iskart.  

Il-Kummissjoni għandha fil-mira l-għaxar sorsi ewlenin tal-mikroplastiks li jinsabu fl-ibħra u 

x-xtajtiet Ewropej, li huma responsabbli għal 70 % tal-iskart fil-baħar.  

Sfida globali li tirrikjedi miżuri ambizzjużi u ggradati  

- tiddaħħal projbizzjoni fuq il-palstik li jintuża darba biss fl-UE kull meta jkunu jeżistu 

alternattivi. Hemm disa' prodotti kkonċernati: il-pożati (skieken, frieket, imgħaref, chopsticks) 

u l-platti, l-istikek tal-cotton buds, l-istraws, il-ħawwada tax-xorb u l-istikek li jitwaħħlu mal-

bżieżaq (Artikolu 5). 

jitħalla f'idejn l-Istati Membri li jagħżlu l-istrumenti biex inaqqsu b'mod sinifikanti l-konsum 

tal-plastiks li jintużaw darba biss li alternattivi għalihom qed jiġu żviluppati: kontenituri tal-

ikel u tazez tax-xorb (Artikolu 4).  Sistema li wriet is-siwi tagħha bil-projbizzjoni ppjanata 

fuq il-basktijiet tal-plastik ħfief bi ħxuna ta' 50 mikron jew inqas.1 

- jiġi żgurat li jinġabru tal-anqas 90 % tal-fliexken tax-xorb sal-2025 (Artikolu 9) 

- is-sistema tar-responsabbiltà tal-produttur (Artikolu 8) tiġi estiża għall-kategoriji kollha tal-

prodotti li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni, ħlief għall-assorbenti sanitarji (pads), tampuni u 

applikaturi tat-tampuni. Din ir-responsabbiltà estiża se tkopri l-ispejjeż finanzjarji tal-ġbir, tat-

tindif tat-tniġġis, u tal-miżuri għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku (Artikolu 10).  

- jiġu previsti rekwiżiti ta' mmarkar/tikkettar għat-tliet kategoriji ta' prodotti: assorbenti 

sanitarji (pads) u tampuni, wet wipes u bżieżaq tal-plastik (Artikolu 7). 

Skont l-istimi tal-Kummissjoni, id-Direttiva se ġġib benefiċċji kemm għall-ambjent kif ukoll 

għall-ekonomija. Dan jippermetti li jiġi evitat dannu ambjentali li sal-2030 se jiswa 

EUR 22 biljun2 u li l-konsumaturi jiffrankaw sa EUR 6,5 biljun3, filwaqt li l-ispiża ta' 

aġġustament stmata għall-produtturi hija ta' EUR 3,2 biljun4.  Huwa biss ix-xenarju kawt 

(għażla 2a), li huwa limitat għal azzjonijiet volontarji mill-industrija u kampanji ta' 

informazzjoni, li jwassal għat-telf tal-impjiegi5. Għall-kuntrarju, bejn 30 000 u 50 000 impjieg 

                                                 
1 Skont l-Artikolu 4.1(a)(b) tad-Direttiva (UE) 2015/720 tad-29 ta' April 2015 li temenda d-Direttiva 94/62/KE 

rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief: "sal-31 ta' Diċembru 2018, il-basktijiet tal-plastik 

ħfief ma jingħatawx mingħajr ħlas fil-punt tal-bejgħ tal-oġġetti jew tal-prodotti, ħlief jekk jiġu implimentati 

strumenti effettivi b'mod ekwivalenti". 
2 Il-Kummissjoni Ewropea, Plastik li jintuża darba biss: Regoli ġodda tal-UE biex jitnaqqas l-iskart fil-baħar, 

Komunikazzjoni għall-istampa, 28 ta' Mejju 2018. 
3 Valutazzjoni tal-impatt, op. cit., parti 1 p. 60 
4 ibid., parti 1 p. 60 
5 ibid., parti 1 p. 60 
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jistgħu jinħolqu skont ix-xenarji l-oħra previsti, li jiffavorixxu aktar l-innovazzjoni1.  

Il-prijoritajiet tar-rapporteur 

Ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjoni kbir din il-proposta ambizzjuża tal-Kummissjoni, li hija 

allinjata għall-aħħar mal-opinjoni pubblika: 95 % tal-Ewropej iqisu li azzjoni urġenti dwar il-

plastik li jintuża darba biss hija kemm meħtieġa kif ukoll urġenti2.   

Madankollu, ir-rapporteur kienet tippreferi kieku l-Kummissjoni marret lil hinn u tat segwitu 

għal dak li ħareġ mill-valutazzjoni tal-impatt tagħha stess. Hija tixtieq ukoll li jiġi ppubblikat 

l-istudju mħejji mill-konsulenza Eunomia li fuqu hija bbażata l-valutazzjoni.  

1. Jiġu ddeterminati fil-futur il-miri kwantifikati għat-tnaqqis tal-użu tal-kontenituri tal-

ikel u tat-tazez tax-xorb li jintużaw darba biss. Dawn huma żewġ prodotti li għalihom 

diġà hemm alternattivi fis-suq. Iżda fin-nuqqas ta' data rilevanti mill-Istati Membri, ir-

rapporteur hija favur kalendarju adattabbli. Id-direttiva dwar "il-basktijiet tal-plastik ħfief" 

tal-2015, li tistabbilixxi miżuri armonizzati ta' tnaqqis, fuq medda ta' bejn sentejn u 3 snin 

wara t-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali, tintuża bħala punt ta' referenza. 

 

Ir-rapporteur hija tal-ħsieb li perjodu ta' erba' snin huwa biżżejjed biex l-Istati Membri 

jkunu jistgħu jistabbilixxu miri ta' tnaqqis preċiżi fit-territorju tagħhom għall-prodotti 

msemmija fl-Artikolu 4. 

 

2. Ġbir separat tal-fliexken tal-plastik  

Ir-rapporteur mhijiex sodisfatta kompletament bil-kliem tal-Artikolu 9 li jikkonċerna l-ġbir 

separat tal-fliexken tal-plastik. Dawn tal-aħħar, flimkien mat-tappijiet tagħhom, 

jikkostitwixxu l-kategorija ewlenija tal-plastik li jintuża darba biss li jinsab fil-baħar (1/5 

ta' dan il-plastik). 

Filwaqt li f'xi Stati Membri d-dibattitu qed jiżdied dwar l-introduzzjoni ta' depożitu 

ġeneralizzat fuq il-fliexken tal-plastik, ir-rapporteur tixtieq tħalli l-għażliet aktar miftuħa. 

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-aktar sistema effettiva biex dan l-oġġett 

jikseb valur tas-suq u biex jinkoraġġixxu lill-konsumaturi jirritornaw lura l-vojt jew li 

jisseparaw fid-djar. 

Huwa wkoll prodott ferm riċiklabbli li għalih il-Kummissjoni stabbiliet mira ta' ġbir ta' 

90 % sal-2025. Ir-rapporteur tipproponi li, għat-tappijiet u l-għotjien mwaħħla mal-

kontenitur previsti fl-Artikolu 6, sal-2025 jiżdied rekwiżit minimu ta' kontenut riċiklat ta' 

25 % fil-produzzjoni tal-fliexken tal-plastik, kif impenjat ruħha l-industrija.   

3. Jingħata segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-WHO dwar is-sigaretti bil-filtri tal-

plastik  

Il-filtri tal-plastik tas-sigaretti huma wkoll punt ta' tħassib għar-rapporteur u huma t-tieni 

fil-lista tal-plastiks li jniġġsu l-aktar komuni fuq ix-xtajtiet Ewropej. Ir-rapporteur qed 

tipproponi li żżid Artikolu 4a ġdid "Tnaqqis tal-iskart tat-tabakk wara l-konsum".   

                                                 
1 ibid., parti 1 p. 60 
2 ibid., parti 1 p. 6 
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Dan jistipula li, minbarra l-iskema tar-responsabbiltà estiża għall-produtturi tat-tabakk, l-

Istati Membri jeħtiġilhom jistabbilixxu miri biex inaqqsu l-filtri tal-plastik fis-sigaretti 

b'50 % sal-2025 u bi 80 % sal-2030.1  

L-Istati Membri għandhom ukoll jimpenjaw ruħhom li jdaħħlu fis-seħħ sistema għall-ġbir 

tal-loqom tas-sigaretti, u bħala prevenzjoni, għandhom jibnu fuq il-mudell Taljan u 

jipprevedu multi ta' deterrent għal dawk li jpejpu li jarmu l-loqom tas-sigaretti mal-art jew 

fl-ispralli. 

4. Ir-rapporteur temmen li l-Kummissjoni qed tmur wisq lil hinn f'termini tar-

"responsabbiltà estiża tal-produttur" (EPR), kif stabbilit fl-Artikolu 8.   

Hija tirrikonoxxi li dan huwa strument politiku ambjentali ewlieni u tikkondividi l-

ambizzjoni tal-Kummissjoni li tikkomplementa l-miżuri eżistenti fil-leġiżlazzjoni dwar l-

iskart. Min-naħa l-oħra, hi tinnota, b'referenza għall-Artikolu 8(1) tad-

Direttiva 2008/98/KE (WFD), li din ir-responsabbiltà bl-ebda mod ma tkopri l-ispiża tat-

tindif tal-ibħra u tax-xtajtiet. Id-Direttiva 2018/852/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-

imballaġġ tistabbilixxi li l-iskemi tal-EPR għall-imballaġġ għandhom jiddaħħlu fis-seħħ sa 

mhux aktar tard mill-31/12/2024, jiġifieri mhux aktar minn tliet snin wara d-data stipulata 

f'din il-proposta. Dawn huma l-elementi kollha li jħassbu lir-rapporteur, li għaliha s-

sistema tal-EPR għandha tibqa' proporzjonali.  

5. L-inklużjoni ta' basktijiet tal-plastik ħfief ħafna  

Ir-rapporteur qed tipproponi li, mal-lista tal-prodotti fl-Artikolu 5 jiżdiedu l-boroż tal-

plastik bi ħxuna ta' anqas minn 15-il mikron li mhumiex koperti mid-

Direttiva (UE) 2015/720 dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief.  

Ir-rapporteur temmen li, fid-dawl tal-bidla rapida fl-abitudnijiet tal-konsumaturi fil-biċċa l-

kbira tal-Istati Membri fejn il-boroż tal-plastik iridu issa jinxtraw fil-punt tal-bejgħ, irid 

jingħata sinjal ċar għal projbizzjoni għall-kategorija tal-basktijiet tal-plastik ħfief ħafna, 

b'eċċezzjoni għal dawk li jissodisfaw funzjoni iġjenika.   

6. L-irkaptu tas-sajd huwa suġġett ieħor li dwaru r-rapporteur tixtieq li jkun hemm emendi. 

Il-Kummissjoni tinnota li filwaqt li ċerti dispożizzjonijiet tal-Komunità2 diġà jipprovdu 

għat-trattament tat-tniġġis minn xbieki u rkaptu ieħor abbandunat jew mitluf fil-baħar, in-

nuqqas ta' kontroll effettiv tat-telf tal-irkaptu tas-sajd fil-livell tal-UE jfisser li l-problema 

għadha kif kienet. Aktar minn 30 % tal-iskart mid-dgħajjes tas-sajd u d-dgħajjes tar-

rikreazzjoni, li għandu jiddaħħal lura fil-portijiet, ma jiddaħħalx lura u x'aktarx jispiċċa fil-

baħar3. Ir-rapporteur tqis li tkun loġika li tiġi applikata s-sistema tar-responsabbiltà estiża 

għall-produtturi tal-irkaptu tas-sajd.  

Hija tipproponi li tiżdied, bħala l-Artikolu 8(3), mira ta' riċiklaġġ ta' 15 % billi, bħall-

materjal robust kollu, l-irkaptu tas-sajd jista' faċilment jerġa' jintuża u għandu, 

                                                 
1 Rapport tal-WHO dwar "Tobacco and its environmental impact: an overview" 2017 
2 Skont l-Artikolu 48 tar-Regolament tal-Kunsill tal-20/11/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll 

għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, il-kaptan tal-bastiment għandu jinforma 

lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera, l-irkaptu mitluf kollu li ma jistax jiġi rkuprat, fi żmien 

24 siegħa. 
3 Valutazzjoni tal-impatt, op. cit., p. 12 
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għaldaqstant, jiddaħħal lura l-port. Dan huwa objettiv realistiku meta jitqiesu l-aħjar 

prattiki, b'mod partikulari fl-Iżlanda, fejn kienet ġiet stabbilita mira ta' riċiklaġġ ta' 45 % fl-

2006 u li issa hija ta' 85 % għall-irkupru tax-xlief u x-xbieki.1 

L-ambizzjoni ġenerali tar-rapporteur hija konformi mal-pożizzjonijiet meħuda mix-xjentisti u 

mill-ministri li magħhom iltaqgħet hi u tħejji t-tfassil tar-rapport tagħha: jeżisti ġejjieni għall-

plastik, il-prodott miraklu li sar iniġġes wisq, iżda dan huwa 'l bogħod mill-ibħra u mill-

oċeani. 

 

                                                 
1 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI 
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊEVIET KONTRIBUT 

 
Il-lista li ġejja hija mfassla fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklużiva tar-

rapporteur. Ir-Rapporteur irċeviet kontribut mingħand dawn l-entitajiet jew persuni li ġejjin fit-

tħejjija [tal-abbozz ta' rapport / tar-rapport, sal-adozzjoni tiegħu fil-kumitat]: 

 
 

Entità u/jew persuna 

Il-Burò Ambjentali Ewropew 

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, inkarigat mir-

Regolamentazzjoni Aħjar, ir-Relazzjonijiet Interistituzzjonali, l-Istat tad-Dritt u l-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali.. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Istitut Belġjan tal-Imballaġġ 

Jyrki Katainen, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea 

inkarigat mill-Impjiegi, it-Tkabbir, l-Investiment u l-Kompetittività 

Karmenu Vella, Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-S-Sajd 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, Segretarju tal-Istat għall-Ġlieda kontra l-Frodi Soċjali, il-Protezzjoni tal-

Privatezza u l-Baħar tat-Tramuntana, fl-Uffiċċju tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali u s-

Saħħa Pubblika 

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Rappreżentanza Permanenti tal-Awstrija għall-Unjoni Ewropea 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 
 

 


