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Emenda 32 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1) Id-Direttiva 2006/12/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 
ta' April 2006 dwar l-iskart tistabbilixxi 
qafas leġiżlattiv għall-immaniġġjar ta’ l-
iskart fil-Komunità. Hija tiddefinixxi 
kunċetti ewlenin bħall-iskart, l-irkupru u r-
rimi u tistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali 
għall-immaniġġar ta’ l-iskart, b'mod 
partikolari obbligu li stabbiliment jew 
impriża li twettaq operazzjonijiet ta’ l-
immaniġġar ta’ l-iskart ikollha permess jew 
tkun irreġistrata, u obbligu li Stati Membri 
jfasslu pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-
iskart. Hija wkoll tistabbilixxi prinċipji 
ewlenin bħall-obbligu li l-iskart ikun 
ittrattat b’mod li ma jkollux impatt negattiv 
fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, bħall-
inkoraġġiment li tkun applikata l-
ġerarkija ta' l-iskart, u, skond il-prinċipju li 
min iniġġes iħallas, ir-rekwiżit li l-ispiża 
tar-rimi ta' l-iskart għandha tinġarr mid-
detentur ta' l-iskart, minn detenturi 
preċedenti jew mill-produtturi tal-prodott li 
minnu ġie l-iskart.

(1) Id-Direttiva 2006/12/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 
ta' April 2006 dwar l-iskart tistabbilixxi 
qafas leġiżlattiv għall-immaniġġjar ta’ l-
iskart fil-Komunità. Hija tiddefinixxi 
kunċetti ewlenin bħall-iskart, l-irkupru u r-
rimi u tistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali 
għall-immaniġġar ta’ l-iskart, b'mod 
partikolari obbligu li stabbiliment jew 
impriża li twettaq operazzjonijiet ta’ l-
immaniġġar ta’ l-iskart ikollha permess jew 
tkun irreġistrata, u obbligu li Stati Membri 
jfasslu pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-
iskart. Hija wkoll tistabbilixxi prinċipji 
ewlenin bħall-obbligu li l-iskart ikun 
ittrattat b’mod li ma jkollux impatt negattiv 
fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, il-
ġerarkija ta' l-iskart, u, skond il-prinċipju li 
min iniġġes iħallas, ir-rekwiżit li l-ispiża 
tar-rimi ta' l-iskart għandha tinġarr mid-
detentur ta' l-iskart, minn detenturi 
preċedenti jew mill-produtturi tal-prodott li 
minnu ġie l-iskart.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Ġustifikazzjoni

Kumplementarja għall-emenda 21 tar-rapporteur li tistabbilixxi l-ġerarkija ta’ l-iskart bħala 
regola ġenerali. Konsekwentement, id-direttiva mhux sempliċement “tinkoraġġixxi” lill-Istati 
Membri biex japplikaw il-ġerarkija ta’ l-iskart.
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Emenda 33
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 1 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1a) L-ewwel objettiv ta' kwalunkwe 
politika dwar l-iskart għandu jkun li jiġu 
mminimizzati l-effetti negattivi li 
għandhom l-iġġenerar u l-immaniġġjar 
ta' l-iskart fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. F’dan ir-rigward il-leġislazzjoni 
dwar l-iskart għandha timmira wkoll lejn 
it-tnaqqis ta’ l-użu ta’ riżorsi u, peress li 
dan huwa wieħed mill-aktar modi 
effiċjenti tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra, tikkontribwixxi 
bis-sħiħ għat-twettiq ta’ l-objettivi ta’ l-
UE rugward il-bidla fil-klima. Il-
leġislazzjoni dwar l-iskart għandha 
tiffavorixxi wkoll l-applikazzjoni prattika 
tal-ġerarkija ta’ l-iskart.

Or. en

(Din l-emenda qiegħda żżid ma’ l-emenda 1 tar-rapporteur ir-relevanza tal-leġislazzjoni 
dwar l-iskart għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima).

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ l-emenda 38/108/157/141 ta’ l-ewwel qari tal-PE, għandu jkun enfasizzat li l-
leġislazzjoni dwar l-iskart għandha sehem importanti biex jitnaqqsu l-gassijiet bl-effett ta’ 
serra. Madwar 10% ta’ l-objettiv ta’ l-UE dwar il-bidla fil-klima għall-2020 jista’ jintlaħaq 
jekk aktar skart li jista’ jiġi rkuprat ikun irkuprat u rriċiklat minflok ma’ jintrema.
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Emenda 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(8) Għandhom jiġu applikati regoli effettivi 
u konsistenti dwar it-trattament ta' l-iskart, 
suġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet, għall-
proprjetà mobbli li d-detentur jarmi jew li 
bi ħsiebu jew huwa meħtieġ li jarmi.

(8) Għandhom jiġu applikati regoli effettivi 
u konsistenti dwar it-trattament ta' l-iskart, 
suġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet, għall-
sustanzi u oġġetti mobbli li d-detentur 
jarmi jew li bi ħsiebu jew huwa meħtieġ li 
jarmi.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Ġustifikazzjoni

It-terminu “proprjetà” hija potenzjalment qarrieqa, peress li donnha tagħti x’tifhem li r-
regoli japplikaw biss għall-iskart li jappartieni lill-persuna li tkun qed tarmih. Madanakollu, 
peress li huwa x’aktarx possibbli li xi ħadd jista’ jarmi xi ħaġa li ma hix tiegħu/tagħha, it-
terminu “proprjetà” għandha tinbidel mat-termini wżati fid-definizzjoni ta’ “skart”.

Emenda 35
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 9 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(9a) Sabiex ikun żgurat ħarsien tal-
ħamrija komprensiv u ta’ prekawzjoni, l-
Istati Membri – minkejja l-esklużjoni mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva – jistgħu 
jirregolaw il-ħamrija wkoll (b’mod 
partikulari ħamrija kkontaminata) fuq 
livell nazzjonali fil-liġi tagħhom dwar l-
iskart.

Or. de
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(III)

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni komuni taħseb għal esklużjoni għall-ħamrija (inkluża ħamrija mhix skavata).
Għandu jkun iċċarat li - b’mod partikulari sakemm ma teżisti l-ebda dispożizzjoni applikabbli 
ma’ l-UE kollha rigward il-ħamrija - l-Istati Membri jistgħu jadottaw ukoll dispożizzjonijiet 
rigward il-ħamrija bħala parti mil-liġi tagħhom dwar l-iskart.

Emenda 36
Anne Laperrouze

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(12) Il-klassifikazzjoni ta' l-iskart bħala 
skart perikoluż għandha tkun ibbażata, 
inter alia, fuq il-leġislazzjoni Komunitarja 
dwar is-sustanzi kimiċi, partikolarment 
fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta' 
preparati bħala perikolużi, inklużi l-valuri 
tal-limitu ta' konċentrazzjoni użati għal 
dak l-iskop. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li tinżamm is-sistema li biha 
kienu ġew ikklassifikati l-iskart u l-iskart 
perikoluż skond il-lista tat-tipi ta' skart kif 
stabbilita l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE9, sabiex tkun 
imħeġġa klassifikazzjoni armonizzata ta' 
l-iskart u tkun żgurata d-determinazzjoni 
armonizzata ta' skart perikoluż fi ħdan il-
Komunità.

(12) It-tipi differenti ta' skart perikoluż 
huma kkwalifikati skond kriterji ta' 
periklu u ta' riskju. Bħala riżultat , jeħtieġ 
li jiġu rregolati skond speċifikazzjonijiet 
stretti sabiex, kemm jista' jkun, jew 
jinżammu milli jseħħu jew ikunu limitati 
effetti negattivi kkawżati minħabba 
tmexxija mhix xierqa li taf taffettwa l-
ambjent u toħloq riskji għas-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem. Minħabba l-
karatteristiċi perikolużi tagħhom, skart 
perikoluż jeħtieġ immaniġġjar xieraq li 
jinvolvi tekniki ta' ġbir u ta' trattament 
speċifiċi u adattati, kontrolli partikolari u 
modalitajiet dedikati tat-traċċabilità ta' l-
iskart. L-operaturi kollha ta' l-iskart 
perikoluż jeħtieġ li jkollhom il-kwalifiki u 
t-taħriġ adegwati.

Or. en

(Emenda 11 adottata fl-Ewwel Qari)

Ġustifikazzjoni

Peress li d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) se tirrevoka d-Direttiva dwar l-Iskart 
Perikoluż, huwa importanti b’mod partikulari li jkun żgurat li s-settur ta’ l-immaniġġjar ta’ l-
iskart perikoluż ikun meqjus b’mod adegwat fit-test tad-Direttiva.
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Emenda 37
Françoise Grossetête

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(12) Il-klassifikazzjoni ta' l-iskart bħala
skart perikoluż għandha tkun ibbażata, 
inter alia, fuq il-leġislazzjoni Komunitarja 
dwar is-sustanzi kimiċi, partikolarment 
fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta' 
preparati bħala perikolużi, inklużi l-valuri 
tal-limitu ta' konċentrazzjoni użati għal 
dak l-iskop. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li tinżamm is-sistema li biha 
kienu ġew ikklassifikati l-iskart u l-iskart 
perikoluż skond il-lista tat-tipi ta' skart kif 
stabbilita l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE9, sabiex tkun 
imħeġġa klassifikazzjoni armonizzata ta' 
l-iskart u tkun żgurata d-determinazzjoni 
armonizzata ta' skart perikoluż fi ħdan il-
Komunità.

(12) It-tipi differenti ta' skart perikoluż 
huma kkwalifikati skond kriterji ta' 
periklu u ta' riskju. Bħala riżultat , jeħtieġ 
li jiġu rregolati skond speċifikazzjonijiet 
stretti sabiex, kemm jista' jkun, jew 
jinżammu  milli jseħħu jew ikunu limitati 
effetti negattivi kkawżati minħabba 
tmexxija mhix xierqa li taf taffettwa l-
ambjent, u biex issir prevenzjoni tar-riskji 
għas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem.
Minħabba l-karatteristiċi perikolużi 
tagħhom, skart perikoluż jeħtieġ 
immaniġġjar xieraq li jinvolvi tekniki ta' 
ġbir u ta' trattament speċifiċi u adattati, 
kontrolli partikolari u modalitajiet 
dedikati tat-traċċabilità ta' l-iskart. L-
operaturi kollha ta' l-iskart perikoluż 
jeħtieġ li jkollhom il-kwalifiki u t-taħriġ 
adegwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) se tirrevoka d-Direttiva dwar l-Iskart 
Perikoluż, huwa importanti b’mod partikulari li jkun żgurat li s-settur ta’ l-immaniġġjar ta’ l-
iskart perikoluż ikun meqjus b’mod adegwat fit-test tad-Direttiva, kif ġie ssuġġerit mill-
Parlament fl-Ewwel Qari (Emenda 11 adottata fl-Ewwel Qari). L-introduzzjoni ta’ referenza 
għal-leġislazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi f'din il-premessa twassal għall-konfużjoni. L-
objettivi ta’ dawn il-leġislazzjonijiet huma differenti.
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Emenda 38
Anne Ferreira

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(12) Il-klassifikazzjoni ta' l-iskart bħala 
skart perikoluż għandha tkun ibbażata, 
inter alia, fuq il-leġislazzjoni Komunitarja 
dwar is-sustanzi kimiċi, partikolarment 
fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta' 
preparati bħala perikolużi, inklużi l-valuri 
tal-limitu ta' konċentrazzjoni użati għal 
dak l-iskop. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li tinżamm is-sistema li biha 
kienu ġew ikklassifikati l-iskart u l-iskart 
perikoluż skond il-lista tat-tipi ta' skart kif 
stabbilita l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE9, sabiex tkun 
imħeġġa klassifikazzjoni armonizzata ta' 
l-iskart u tkun żgurata d-determinazzjoni 
armonizzata ta' skart perikoluż fi ħdan il-
Komunità.

(12) It-tipi differenti ta' skart perikoluż 
huma kkwalifikati skond kriterji ta' 
periklu u ta' riskju. Bħala riżultat, 
għandhom ikunu suġġetti għal 
speċifikazzjonijiet stretti sabiex, kemm 
jista' jkun, jew jinżammu milli jseħħu jew 
ikunu limitati effetti negattivi kkawżati 
minħabba tmexxija mhix xierqa li taf 
taffettwa l-ambjent, u biex issir 
prevenzjoni tar-riskji għas-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem. Minħabba l-
karatteristiċi perikolużi tagħhom, skart 
perikoluż jeħtieġ immaniġġjar xieraq li 
jinvolvi tekniki ta' ġbir u ta' trattament 
speċifiċi u adattati, kontrolli partikolari u 
modalitajiet dedikati tat-traċċabilità ta' l-
iskart. L-operaturi kollha ta' l-iskart 
perikoluż jeħtieġ li jkollhom il-kwalifiki u 
t-taħriġ adegwati.

Or. fr

(Integrazzjoni mill-ġdid ta' l-Emenda 11 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Ir-revoka tad-Direttiva kurrenti dwar l-Iskart Perikoluż m’għandhiex tkun interpretata bħala 
xi okkażjoni li tagħmilha possibbli li jkun hemm anqas strettezza dwar l-immaniġġjar ta’ l-
iskar perikoluż. Għalhekk, huwa importanti li fil-premessi ssir dikjarazzjoni ċara dwar is-
suġġett. 
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Emenda 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 12 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(12) It-tipi differenti ta’ skart perikoluż 
jeħtieġ li jiġu rregolati skond 
speċifikazzjonijiet stretti sabiex jinżammu 
milli jseħħu effetti negattivi kkawżati 
minħabba tmexxija mhix xierqa li taf 
taffettwa l-ambjent, u biex issir 
prevenzjoni tar-riskji għas-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem. Minħabba l-
karatteristiċi perikolużi tagħhom, skart 
perikoluż jeħtieġ immaniġġjar xieraq li 
jinvolvi tekniki ta' ġbir u ta' trattament 
speċifiċi u adattati, kontrolli partikolari u 
modalitajiet dedikati tat-traċċabilità ta' l-
iskart. L-operaturi kollha ta' l-iskart 
perikoluż jeħtieġ li jkollhom il-kwalifiki u 
t-taħriġ adegwati.

Or. en

(Integrazzjoni mill-ġdid ta' l-Emenda 11 adottata fl-ewwel qari f’sura modifikata)

Emenda 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 17

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(17) Id-definizzjonijiet ta’ rkupru u rimi 
jeħtieġ li jkunu mmodifikati sabiex 
jiżguraw distinzjoni ċara bejn iż-żewġ 
kunċetti, ibbażati fuq differenza ġenwina 
fl-impatt ambjentali permezz tas-
sostituzzjoni tar-riżorsi naturali fl-
ekonomija u bl-għarfien tal-benefiċċji 
potenzjali ta' l-użu ta' l-iskart bħala riżors 
fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Barra 

(17) Id-definizzjonijiet ta’ rkupru u rimi 
jeħtieġ li jkunu mmodifikati sabiex 
jiżguraw distinzjoni ċara bejn iż-żewġ 
kunċetti, ibbażati fuq differenza ġenwina 
fl-impatt ambjentali permezz tas-
sostituzzjoni tar-riżorsi naturali fl-
ekonomija u bl-għarfien tal-benefiċċji 
potenzjali ta' l-użu ta' l-iskart bħala riżors 
fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Barra 
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minn dan, jistgħu jiġu żviluppati linji 
gwida sabiex jiġu ċċarati l-każijiet fejn fil-
prattika huwa diffiċli li tkun applikata din 
id-distinzjoni jew fejn il-klassifikazzjoni 
ta’ l-attività bħala rkupru ma taqbilx ma’ l-
impatt ambjentali reali ta' l-operazzjoni.

minn dan, għandhom jiġu żviluppati 
kriterji sabiex jiġu ċċarati l-każijiet fejn fil-
prattika huwa diffiċli li tkun applikata din 
id-distinzjoni jew fejn il-klassifikazzjoni 
ta’ l-attività bħala rkupru ma taqbilx ma’ l-
impatt ambjentali reali ta' l-operazzjoni.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, u f’konformità ma’ 
l-emenda 38/108/157/140/141 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma’ l-emenda l-ġdida ta’ l-Artikolu 8(2) ta' l-istess awturi. Fil-każ li f’din id-
direttiva jiġu stipulati kriterji ta’ l-effiċjenza għall-inċinerazzjoni ta’ l-iskart, l-istess għandu 
jsir għal operazzjonijiet oħra ta’ rkuprar biex operazzjonijiet ta’ rkuprar veri jiġu distinti 
aħjar minn operazzjonijiet ta’ rkuprar foloz. Peress li kriterji bħal dawn ikunu elementi 
essenzjali, għandhom jiġu stipulati b’kodeċiżjoni.

Emenda 41
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(17a) Riċiklaġġ li jkun ta’ siwi u li jkun 
serju f’sens ambjentali jeħtieġ, inter alia, 
konformità mal-kundizzjonijiet stipulati 
f’din id-direttiva li fuq il-bażi taġħha 
jistgħu jiġu ddeterminati l-kriterji għall-
istatus tat-tmiem ta’ l-iskart.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’paragun mal-proposta tal-Kummissjoni, l-Artikolu 5(1) tal-pożizzjoni komuni jinkorpora 
kundizzjonijiet addizzjonali bħala bażi għall-kriterji għall-istatus tat-tmiem ta’ l-iskart. Dawn 
il-kundizzjonijiet għandhom jipprovdu livell għoli ta’ ħarsien ta’ l-ambjent u tas-saħħa u 
għandhom japplikaw ukoll bit-tama li jsir riċiklaġġ siewi.
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Emenda 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 18

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(18) Din id-Direttiva għandha tiċċara 
wkoll meta l-inċinerazzjoni ta' l-iskart 
solidu muniċipali hija effiċjenti fl-
enerġija u tista' tiġi kkunsidrata 
operazzjoni ta' rkupru.

imħassra

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, u f’konformità ma’ 
l-emenda 83 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-Pożizzjoni Komuni tkun tikklassifika mill-ġdid ċerti inċineraturi ta’ l-iskart muniċipali 
bħala operazzjonijiet ta’ rkuprar, anke meta ma jikkonformawx ma’ l-aħjar teknoloġija 
disponibbli. Reklassifikazzjoni bħal din tkun tattira aktar investiment fl-inċineraturi u b'hekk 
tkun qed iddgħajjef l-investiment meħtieġ għall-użu mill-ġdid u għar-riċiklaġġ, operazzjonijiet 
li jiffrankaw aktar enerġija u riżorsi naturali milli "tirkupra" l-inċinerazzjoni". Għalhekk, kull 
riklassifikazzjoni bħal din għandha tiġi mħassra mill-pożizzjoni komuni. Kunsiderazzjonijiet 
ta’ effiċjenza bħal dawn ikunu ttrattati aktar kif jixraq fir-reviżjoni tal-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis (IPPC) u d-direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta' l-iskart.

Emenda 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20) M'għandux ikun hemm konfużjoni 
bejn l-aspetti varji tad-definizzjoni ta' skart, 
u għandhom jiġu applikati l-proċeduri 
xierqa, fejn meħtieġ, għall-prodotti 
sekondarji li mhumiex skart, minn naħa 
waħda, jew għal skart li ma jibqax skart, 
min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu speċifikati 

(20) M'għandu jkun hemm l-ebda 
konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-
definizzjoni ta' skart, u għandhom jiġu 
applikati l-proċeduri xierqa, fejn meħtieġ, 
għall-prodotti sekondarji li mhumiex skart, 
minn naħa waħda, jew għal skart li ma 
jibqax skart, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu 



PE402.733v01-00 12/71 AM\711129MT.doc

MT

ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' l-iskart, din 
id-Direttiva għandha tikkjarifika:

speċifikati ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' 
l-iskart, din id-Direttiva għandha 
tikkjarifika:

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem 
ta' l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' 
tkun sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-
iskart biex ikun verifikat li jissodisfa l-
kriterji tat-tmiem ta' l-iskart.

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u gagazza, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.

Il-kunċetti ta’ sottoprodotti u ta’ skart li 
ma jibqax skart ma japplikawx għall-fini 
ta’ ġarr transkonfinali lejn pajjiżi terzi.

Or. en
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(L-ewwel parti hija emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, u 
t-tieni parti hija ġdida biex tindirizza punt li tħalla barra bi żball fl-ewwel qari sabiex tkun 

żgurata l-koerenza ma’ l-obbligi internazzjonali.)

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti: F’konformità ma’ l-emendi 4 u 11 tar-rapporteur, l-iskart jista’ jieqaf milli 
jkun skart biss meta l-operazzjoni ta’ l-użu mill-ġdid, jew tar-riċiklaġġ, jew ta’ l-irkuprar tkun 
kompluta. Li sempliċement isir kontroll ta’ l-iskart m’huwiex ekwivalenti għat-tlestija ta' 
operazzjoni ta' rkuprar.

It-tieni parti: Il-kunċetti ta’ sottoprodotti u ta’ skart li ma jibqax aktar skart m’humiex 
magħrufa fil-leġislazzjoni internazzjonali dwar l-iskart bħal m’hi l-Konvenzjoni ta’ Basel 
dwar il-ġarr transkonfinali ta’ skart perikoluż u tipi ta’ skart oħra. Sabiex tkun żgurata 
konformità sħiħa ma’ l-obbligi internazzjonali, ma jistgħux japplikaw għal ġarr 
transkonfinali.

Emenda 44
Jules Maaten

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20) M'għandux ikun hemm konfużjoni
bejn l-aspetti varji tad-definizzjoni ta' skart, 
u għandhom jiġu applikati l-proċeduri 
xierqa, fejn meħtieġ, għall-prodotti 
sekondarji li mhumiex skart, minn naħa 
waħda, jew għal skart li ma jibqax skart, 
min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu speċifikati 
ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' l-iskart, din 
id-Direttiva għandha tikkjarifika:

(20) M'għandu jkun hemm l-ebda 
konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-
definizzjoni ta' skart, u għandhom jiġu 
applikati l-proċeduri xierqa, fejn meħtieġ, 
għall-prodotti sekondarji li mhumiex skart, 
minn naħa waħda, jew għal skart li ma 
jibqax skart, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu 
speċifikati ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' 
l-iskart, din id-Direttiva għandha 
tikkjarifika:

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
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liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' 
l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied, metalli skrappjati, 
kompost, skart ta' karti u ħġieġ. Għall-
finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' l-
iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li ċerti tipi ta’ gagazza aktar għandhom jitqiesu bħala sottoprodotti tipiċi milli bħala 
skart, il-gagazza għandha tiġi inkluża fil-lista ta’ materjali potenzjali għall-evalwazzjoni 
mqabbla mal-kriterji tat-tmiem ta’ l-iskart.

Emenda 45
Anne Ferreira

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20) M'għandux ikun hemm konfużjoni
bejn l-aspetti varji tad-definizzjoni ta' skart, 
u għandhom jiġu applikati l-proċeduri 
xierqa, fejn meħtieġ, għall-prodotti 
sekondarji li mhumiex skart, minn naħa 
waħda, jew għal skart li ma jibqax skart, 

(20) M'għandu jkun hemm l-ebda 
konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-
definizzjoni ta' skart, u għandhom jiġu 
applikati l-proċeduri xierqa għal skart li ma 
jibqax skart. Sabiex jiġu speċifikati ċerti 
aspetti tad-definizzjoni ta' l-iskart, din id-
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min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu speċifikati 
ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' l-iskart, din 
id-Direttiva għandha tikkjarifika:

Direttiva għandha tikkjarifika:

- meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa 
tal-bniedem; u
- meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' 
l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u gagazza, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' 
l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni (21 ta' Frar 2007) huma l-qafas relevanti biex tiġi 
ċċarata din il-kwistjoni u biex jiġu evitati proċeduri legali potenzjali. Id-definizzjoni li tinsab 
fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tista' tikkawża konfużjoni akbar u tista' twassar għal 
reklassifikazzjoni mhix mixtieqa ta' l-iskart bħala sottoprodotti.
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Emenda 46
Adriana Poli Bortone

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20) M'għandux ikun hemm konfużjoni bejn 
l-aspetti varji tad-definizzjoni ta' skart, u 
għandhom jiġu applikati l-proċeduri xierqa, 
fejn meħtieġ, għall-prodotti sekondarji li 
mhumiex skart, minn naħa waħda, jew għal 
skart li ma jibqax skart, min-naħa l-oħra.
Sabiex jiġu speċifikati ċerti aspetti tad-
definizzjoni ta' l-iskart, din id-Direttiva 
għandha tikkjarifika:

(20) M'għandu  jkun hemm l-ebda 
konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-
definizzjoni ta' skart, u għandhom jiġu 
applikati l-proċeduri xierqa, fejn meħtieġ, 
għall-prodotti sekondarji li mhumiex skart, 
minn naħa waħda, jew għal skart li ma 
jibqax skart, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu 
speċifikati ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' 
l-iskart, din id-Direttiva għandha 
tikkjarifika:

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli 

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u gagazza, metalli 
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skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' 
l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ 
kif ukoll kategoriji magħżulin oħra ta’ 
skart li jistgħu jiġu identifikati b’mod ċar, 
anke permezz ta' standards tekniċi 
Ewropej eżistenti.. Għall-finijiet li 
jintlaħaq status ta' tmiem ta' l-iskart, 
operazzjoni ta' rkupru tista' tkun sempliċi 
daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex ikun 
verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-tmiem ta' 
l-iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun magħruf b’mod ċar li ‘tmiem l-iskart’ għandu japplika biss bħala eċċezzjoni 
għal flussi ta’ skart li jkunu magħżulin speċifikament u li jkunu identifikabbli b’mod ċar. L-
istandards tekniċi Ewropej jipprovdu bażi soda għall-identifikazzjoni ta’ kategoriji speċifiċi 
ta’ skart u għalbiex wieħed jakkwista tagħrif dwar il-karatteristiċi tekniċi u ambjentali 
tagħhom.

Emenda 47
Vittorio Prodi

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20) M'għandux ikun hemm konfużjoni 
bejn l-aspetti varji tad-definizzjoni ta' skart, 
u għandhom jiġu applikati l-proċeduri 
xierqa, fejn meħtieġ, għall-prodotti 
sekondarji li mhumiex skart, minn naħa 
waħda, jew għal skart li ma jibqax skart, 
min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu speċifikati 
ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' l-iskart, din 
id-Direttiva għandha tikkjarifika:

(20) M'għandu jkun hemm l-ebda 
konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-
definizzjoni ta' skart, u għandhom jiġu 
applikati l-proċeduri xierqa, fejn meħtieġ, 
għall-prodotti sekondarji li mhumiex skart, 
minn naħa waħda, jew għal skart li ma 
jibqax skart, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu 
speċifikati ċerti aspetti tad-definizzjoni ta' 
l-iskart, din id-Direttiva għandha 
tikkjarifika:

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 

– meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw 
minn proċess ta' produzzjoni li mhux 
primarjament immirat lejn il-produzzjoni 
ta' tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti 
sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li 
sustanza mhix skart tista' tittieħed biss 
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abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

abbażi ta' approċċ koordinat, li jrid jiġi 
aġġornat regolarment, u fejn dan ikun 
konsistenti mal-protezzjoni ta' l-ambjent u 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta' 
prodott sekondarju huwa permess taħt 
liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali 
ġenerali, dan jista' jintuża mill-Istati 
Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li 
mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali 
negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-
bniedem; u

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ.
Għall-finijiet li jintlaħaq status ta' tmiem ta' 
l-iskart, operazzjoni ta' rkupru tista' tkun 
sempliċi daqs l-ikkontrollar ta' l-iskart biex 
ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-
tmiem ta' l-iskart.

– meta ċertu skart ma jibqax skart, l-
istabbiliment ta' kriterji dwar it-tmiem ta’ l-
iskart li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u benefiċċju 
ambjentali u ekonomiku; kategoriji 
possibbli ta' skart li għalihom 
speċifikazzjonijiet u kriterji dwar "it-tmiem 
ta’ l-iskart" għandhom jiġu żviluppati 
huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-
demolizzjoni, xi rmied u gagazza, metalli 
skrappjati, kompost, skart ta' karti u ħġieġ 
u fjuwils alternattivi kklassifikati li 
jkollhom kontenut għoli ta’ bijomassa 
mhix verġni. Għall-finijiet li jintlaħaq 
status ta' tmiem ta' l-iskart, operazzjoni ta' 
rkupru tista' tkun sempliċi daqs l-
ikkontrollar ta' l-iskart biex ikun verifikat li 
jissodisfa l-kriterji tat-tmiem ta' l-iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat it-tgħawwiġ tas-swieq bl-użu tal-bijomassa verġni għall-għanijiet ta’ 
enerġija, huwa meħtieġ li jiġi inkuraġġit l-użu ta’ fjuwils alternattivi li jkun fihom porzjon 
għoli ta’ bijomassa mhix verġni. Din il-frazzjoni tal-bijomassa hija newtrali fir-rigward ta’ 
CO2. Ċerti tipi ta’ dawn il-fjuwils tant huma ta' kwalità għolja li huma adattati biex jintużaw, 
bħala sostituti għall-fjuwi (mill-fossili) tradizzjonali, f’impjanti industrijali kkontrollati. Din 
il-prattika tiffranka r-riżorsi naturali primarji (e.g. il-faħam, “il-bijomassa verġni”), l-
emissjonijiet tas-CO2 u tikkontribwixxi għall-UE.
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Emenda 48
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 20 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(20a) L-istatus ta’ tmiem l-iskart 
m’għandux, b’mod globali, jkollu impatt 
ta’ ħsara fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa 
minħabba l-użu tas-sustanza jew l-oġġett.
Dan ifisser f’kull każ li prodotti 
sekondarji m’għandhomx ikun fihom 
livelli ta’ kontaminanti ogħla b’mod 
sinjifikanti minn materjali mhux 
ipproċessati primarji komparabbli.  
Għandha tintuża sistema ta’ 
ċertifikazzjoni tal-kwalità biex jiġi 
applikat dan il-kriterju.

Or. de

(Il-pożizzjoni komuni temenda l-artikolu dwar l-istatus ta’ tmiem l-iskart. Dan jagħmilha 
ħaġa meħtieġa li tingħata kjarifika.)

Ġustifikazzjoni

L-istatus ta’ tmiem l-iskart m’għandux jagħmel ħsara lill-ambjent jew lis-saħħa.
Madanakollu, l-inkorporazzjoni ta’ kontaminanti fi prodott jista’ jwassal għar-riżultat li 
kontaminanti jinfirxu fl-ambjent. Pereżempju, l-użu ta’ ħġieġ taċ-ċomb ippurifikat li ġej minn 
tubijiet vakwi tal-katodi biex jiġu mmanifatturati materjali tal-bini jista’ jwassal għar-riżultat 
li fil-ġejjieni jseħħ rilaxx ta' ċomb meta tkun qed issir id-demolizzjoni.  Dan ma jkunx użu 
sostenibbli ta’ prodotti sekonarji.

Emenda 49
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) Abbażi tad-definizzjoni ta' skart, 
sabiex wieħed jinkoraġixxi ċ-ċertezza u l-
konsistenza, il-Kummissjoni tista' tadotta 
linji gwida biex tispeċifika f'ċerti każijiet 

(22) Abbażi tad-definizzjoni ta' skart, 
sabiex wieħed jinkoraġġixxi ċ-ċertezza u l-
konsistenza, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri biex tispeċifika f'ċerti 
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meta sustanzi jew oġġetti jsiru skart. Tali 
linji gwida jistgħu jiġu żviluppati, inter 
alia, għal tagħmir elettriku u elettroniku u 
vetturi.

każijiet meta sustanzi jew oġġetti jsiru 
skart. Tali miżuri għandhom jiġu 
żviluppati, inter alia, għal tagħmir elettriku 
u elettroniku u għal vetturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirreferi għall-emenda 17 u għall-ftehima 103 ta’ l-ewwel qari.

Emenda 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) Abbażi tad-definizzjoni ta' skart, 
sabiex wieħed jinkoraġixxi ċ-ċertezza u l-
konsistenza, il-Kummissjoni tista' tadotta 
linji gwida biex tispeċifika f'ċerti każijiet 
meta sustanzi jew oġġetti jsiru skart. Tali 
linji gwida jistgħu jiġu żviluppati, inter 
alia, għal tagħmir elettriku u elettroniku u 
vetturi.

(22) Abbażi tad-definizzjoni ta' skart, 
sabiex wieħed jinkoraġġixxi ċ-ċertezza u l-
konsistenza, il-Kummissjoni tista' tadotta 
linji gwida biex tispeċifika f'ċerti każijiet 
meta sustanzi jew oġġetti jsiru skart. Tali 
linji gwida għandhom jiġu żviluppati 
b'urġenza, inter alia, għal tagħmir elettriku 
u elettroniku u għal vetturi biex jingħalqu 
l-lakuni li hemm fil-leġislazzjoni dwar il-
ġarr ta’ l-iskart.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Ġustifikazzjoni

Kwantitajiet kbar ta’ tagħmir elettriku u elettroniku skartat jinġarru lejn l-Afrika taparsi se 
jiġu wżati mill-ġdid, biex imbagħad jintremew hemmhekk. Bastimenti qodma jagħmlu l-aħħar 
vjaġġ tagħhom lejn l-Asja, biex ikunu smuntati u mormija taħt kundizzjonijiet li huma għal 
kollox inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Il-Kummissjoni messha ilha li 
żviluppat linji gwida biex tagħlaq il-lakuni li jinsabu fir-regolamentazzjoni tal-ġarr ta’ l-
iskart fir-rigward tad-definizzjoni ta’ l-iskart.
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Emenda 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26) Din id-Direttiva għandha tgħin biex 
tressaq lill-UE eqreb lejn "soċjetà 
riċiklanti", billi tfittex li tevita l-
ġenerazzjoni ta' l-iskart u li tuża l-iskart 
bħala riżors. B'mod partikolari, is-Sitt 
Programm Komunitarju ta’ Azzjoni għall-
Ambjent isejjaħ għal miżuri mmirati biex 
jiżguraw is-separazzjoni fis-sors, il-ġbir u 
r-riċiklaġġ ta' flussi prijoritarji ta' skart. Bi 
qbil ma' dak l-objettiv u bħala mezz biex 
ikun faċilitat jew imtejjeb il-potenzjal ta' l-
irkupru tiegħu, l-iskart għandu jinġabar 
separatament jekk dan ikun prattikabbli 
teknikament, ambjentalment u 
ekonomikament, qabel ma jgħaddi minn 
operazzjonijiet ta' rkupru li jagħtu l-aħjar 
eżitu ambjentali globali.

(26) Din id-Direttiva għandha tgħin biex 
tressaq lill-UE eqreb lejn "soċjetà 
riċiklanti", billi tfittex li tevita l-
ġenerazzjoni ta' l-iskart u li tuża l-iskart 
bħala riżors. B'mod partikolari, is-Sitt 
Programm Komunitarju ta’ Azzjoni għall-
Ambjent jistieden li jsiru miżuri mmirati 
biex jiżguraw is-separazzjoni fis-sors, il-
ġbir u r-riċiklaġġ ta' flussi prijoritarji ta' 
skart. Bi qbil ma' dak l-objettiv u bħala 
mezz biex ikun faċilitat jew imtejjeb il-
potenzjal ta' l-irkupru tiegħu, l-iskart 
għandu jinġabar separatament u s-sustanzi 
komposti perikolużi għandhom ikunu 
sseparati mill-flussi ta’ l-iskart, jekk dan 
ikun prattikabbli teknikament, 
ambjentalment u ekonomikament, qabel 
ma jgħaddi minn operazzjonijiet ta' rkupru 
li jagħtu l-aħjar eżitu ambjentali globali.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura f’konformità ma’ l-
emenda 54 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni ta’ sustanzi komposti perikolużi, fejn tkun possibbli, ittejjeb il-possibilitajiet 
għall-irkuprar. Is-sustanzi komposti perikolużi għandhom jitneħħew minn ġoċ-ċiklu 
ekonomiku, u mhux jikkontaminaw prodotti ġodda wara li jkun sar l-irkuprar.
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Emenda 52
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 26 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26a) L-Istati Membri m’għandhomx 
jappoġġjaw l-inċinerazzjoni ta’ materja 
prima sekondarja (riċiklati segregati bħal 
m’hi l-karta rkuprata), f'konformità ma' 
l-għan li tinħoloq soċjetà riċiklanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li l-Kummissjoni ppubblikat il-Pakkett rigward Azzjoni dwar il-Klima u l-Enerġija 
Rinnovabbli, b'mod partikulari l-proposta għal direttiva dwar il-promozzjoni ta' l-użu ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli, huwa importanti li wieħed jara li l-istrumenti ekonomiċi ma 
jkunux użati b’mod li jirrendi l-ġerarkija mingħajr siwi.

Emenda 53
Cristiana Muscardini

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 26 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26a) Filwaqt li jżommu kif inhu l-livell 
meħtieġ ta' protezzjoni ambjentali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw għażliet ta' 
ġestjoni li huma suffiċjenti u effettivi 
f'termini ta' spejjeż għall-iskart li jinħoloq 
mill-operazzjonijiet ta' riċiklaġġ bħala 
rikonoxximent tal-kontribut ewlieni ta' l-
installazzjonijiet tar-riċiklaġġ fit-tnaqqis 
ta' l-ammont tar-rimi finali. Fdal ta' skart 
bħal dan jirrappreżenta xkiel importanti 
għal aktar żidiet fil-kapaċitajiet ta' 
riċiklaġġ u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jieħdu l-azzjoni neċessarja 
f'konformità ma' l-għan li tinħoloq "is-



AM\711129MT.doc 23/71 PE402.733v01-00

MT

soċjetà riċiklanti".

Or. en

(Emenda 9 ta’ l-ewwel qari tal-PE)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt li “l-iskart sekondarju” li jiġi minn operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ 
jeħtieġ li jkun sar ippjanar għalih sabiex wieħed jasal għal soċjetà riċiklanti u biex jinħolqu 
swieq ewlenin fl-UE.

Emenda 54
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 26 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26b) Filwaqt li jżommu kif inhu l-livell 
meħtieġ ta' protezzjoni ambjentali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw għażliet ta' 
ġestjoni li huma suffiċjenti u effettivi 
f'termini ta' spejjeż għall-iskart li jinħoloq 
mill-operazzjonijiet ta' riċiklaġġ bħala 
rikonoxximent tal-kontribut ewlieni ta' l-
installazzjonijiet tar-riċiklaġġ fit-tnaqqis 
ta' l-ammont tar-rimi finali. Fdal ta' skart 
bħal dan jirrappreżenta xkiel importanti 
għal aktar żidiet fil-kapaċitajiet ta' 
riċiklaġġ u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jieħdu l-azzjoni neċessarja 
f'konformità ma' l-għan li tinħoloq "is-
soċjetà riċiklanti".

Or. en

(Emenda 9 ta' l-ewwel qari tal-PE)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt li “l-iskart sekondarju” li jiġi minn operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ 
jeħtieġ li jkun sar ippjanar għalih sabiex wieħed jasal għal soċjetà riċiklanti u biex jinħolqu 
swieq ewlenin fl-UE.
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Emenda 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(28) Il-ġerarkija ta' l-iskart ġeneralment 
tikkostitwixxi l-aqwa għażla ambjentali 
ġenerali fil-leġislazzjoni u l-politika ta' l-
iskart, filwaqt li jista' jkun meħtieġ li ma 
tiġix segwita l-ġerarkija għal flussi ta' skart 
speċifiċi meta dan ikun ġustifikat għal 
raġunijiet ta', inter alia, fattibbiltà teknika, 
vijabbiltà ekonomika u protezzjoni 
ambjentali.

(28) Il-ġerarkija ta' l-iskart ġeneralment 
tistabbilixxi ordni ta’ prijorità ta’ x’inhu 
li jikkostitwixxi l-aqwa għażla ambjentali 
ġenerali fil-leġislazzjoni u l-politika ta' l-
iskart, filwaqt li jista' jkun meħtieġ li ma 
tiġix segwita l-ġerarkija għal flussi ta' skart 
speċifiċi meta dan ikun ġustifikat għal 
raġunijiet ta', inter alia, fattibbiltà teknika, 
vijabbiltà ekonomika u protezzjoni 
ambjentali.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Ġustifikazzjoni

Il-ġerarkija bħala tali ma tikkostitwixxix l-aħjar għażla ambjentali fil-leġiżlazzjoni dwar l-
iskart, imma tistipula lista ta' prijoritajiet biex tiġi identifikata l-aħjar għażla ambjentali.

Emenda 56
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 28 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(28a) L-appoġġ għall- enerġija 
rinnovabbli għandu jkun konsistenti ma' 
objettivi oħra tal-Komunità, 
partikolarment ir-rispett għall-ġerarkija 
tat-trattament ta' l-iskart. Għalhekk, l-
inċinerazzjoni ta' skart muniċipali mhux 
separat m'għandux ikun promoss taħt 
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sistemi ta' appoġġ għall-enerġija 
rinnovabbli, jekk dik il-promozzjoni tista' 
ddgħajjef il-ġerarkija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li l-Kummissjoni ppubblikat il-Pakkett rigward Azzjoni dwar il-Klima u l-Enerġija 
Rinnovabbli, b'mod partikulari l-proposta għal direttiva dwar il-promozzjoni ta' l-użu ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli, huwa importanti li wieħed jara li l-istrumenti ekonomiċi ma 
jkunux użati b’mod li jirrendi l-ġerarkija mingħajr siwi.

Emenda 57
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 29

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(29) Sabiex il-Komunità kollha ssir 
awtosuffiċjenti fir-rimi ta’ l-iskart u fl-
irkupru ta' skart muniċipali mħallat 
miġbur mid-djar privati u sabiex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jersqu lejn dik il-
mira individwalment, huwa meħtieġ li jsir 
provvediment għal network ta’ 
kooperazzjoni fir-rigward ta’ impjanti tar-
rimi u impjanti għall-irkupru ta' skart 
muniċipali mħallat miġbur mid-djar 
privati, b'kont meħud taċ-ċirkostanzi 
ġeografiċi u l-ħtieġa għal impjanti 
speċjalizzati għal ċerti tipi ta’ skart.

(29) Skond il-prinċipju tal-qrubija, skart li 
jkun għar-rimi għandu jkun ittrattat 
f’wieħed mill-installazzjonijiet adattati l-
aktar viċin, permezz ta’ l-aktar metodi u 
teknoloġiji adattati sabiex ikun żgurat 
livell għoli ta’ ħarsien għall-ambjent u 
għas-saħħa pubblika. Kull Stat Membru 
għandu jieħu l-miżuri xierqa, 
f’koperazzjoni ma’ Stati Membri oħra, 
sabiex ikun stabbilit netwerk integrat u 
adegwat ta’ installazzjonijiet tar-rimi, 
filwaqt li jqisu l-aħjar tekniki disponibbli.

Or. en

(L-ispirtu ta’ l-Emenda 109 ta' l-ewwel qari tal-PE)

Ġustifikazzjoni

It-trattament ta’ l-iskart fil-Komunità m'għandux ikun iddefinit minn fruntieri nazzjonali iżda 
mill-operazzjoni ta’ trattament li fit-totalità tagħha tkun l-aktar waħda serja f’sens 
ambjentali. Is-suq Intern minn dejjem kien il-mutur li għal standards ambjentali għolja u 
armonizzati.  Madanakollu, huma meħtieġa restrizzjonijiet għall-iskart li jkun għar-rimi. Il-
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prinċipju tal-qrubija jiżgura li jkun evitat li skart li jkun għar-rimi u li ma jkun iservi għall-
ebda għan ta’ siwi jiġi ttrasportat fuq distanzi twal.  

Emenda 58
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 32

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(32) Huwa importanti, skond il-ġerarkija ta' 
l-iskart, u għall-fini tat-tnaqqis ta' 
emissjoni ta' gassijiet b'effett serra li 
oriġina minn rimi ta' skart f'radam, li jkunu 
faċilitati l-ġbir separat u t-trattament xieraq 
tal-bijoskart sabiex ikunu prodotti kompost 
sigur ambjentalment u materjali oħrajn
ibbażati fuq il-bijoskart. Wara valutazzjoni 
dwar l-immaniġġar tal-bijoskart, il-
Kummissjoni ser tippreżenta proposti għal 
miżuri leġislattivi, jekk dan ikun 
kunsiljabbli.

(32) Huwa importanti, skond il-ġerarkija ta' 
l-iskart, u għall-fini tat-tnaqqis ta' 
emissjoni ta' gassijiet b'effett serra li 
oriġina minn rimi ta' skart f'radam, li jkunu 
faċilitati l-ġbir separat u t-trattament xieraq 
tal-bijoskart sabiex ikunu prodotti kompost 
ambjentalment sigur u materjali oħra
bbażati fuq il-bijoskart. Għal dan il-għan, 
għandhom jiġu stipulati f’din id-Direttiva 
kriterji għall-ġbir, l-użu u t-trattament tal-
bijoskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-ewwel qari tal-PE il-kriterji kollha dwar il-bijoskart għandhom ikunu stipulati f’din 
id-direttiva.

Emenda 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 32

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(32) Huwa importanti, skond il-ġerarkija ta' 
l-iskart, u għall-fini tat-tnaqqis ta' 
emissjoni ta' gassijiet b'effett serra li 
oriġina minn rimi ta' skart f'radam, li jkunu 
faċilitati l-ġbir separat u t-trattament xieraq 

(32) Huwa importanti, skond il-ġerarkija ta' 
l-iskart, u għall-fini tat-tnaqqis ta' 
emissjoni ta' gassijiet b'effett serra li 
oriġina minn rimi ta' skart f'radam, li jkunu 
żgurati l-ġbir separat u t-trattament xieraq 
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tal-bijoskart sabiex ikunu prodotti kompost 
ambjentalment sigur u materjali oħra
bbażati fuq il-bijoskart. Wara valutazzjoni
dwar l-immaniġġar tal-bijoskart, il-
Kummissjoni ser tippreżenta proposti għal 
miżuri leġislattivi, jekk dan ikun 
kunsiljabbli.

tal-bijoskart sabiex ikunu prodotti kompost 
ambjentalment sigur u materjali oħra 
bbażati fuq il-bijoskart. L-Istati Membri
għandhom jistabbilixxu sistemi ta’ ġbir 
separati għall-bijoskart. Wara 
evalwazzjoni dwar l-immaniġġar tal-
bijoskart, il-Kummissjoni ser tippreżenta 
proposti għal miri leġislattivi, jekk dan 
ikun kunsiljabbli.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, u f’konformità ma’ 
l-emenda 112/138 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

M'għandux jitħalla f'idejn l-Istati Membri li jieħdu  azzjoni dwar il-bijoskart. Hemm biżżejjed 
informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-kompostjar sabiex tkun mitluba azzjoni immedjata. L-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jistabbilixxu sistemi ta’ ġbir separati għall-
bijoskart. L-istudju tal-Kummissjoni għandu jservi minflok sabiex jistabbilixxi l-livell ġust ta' 
objettivi minimi.

Emenda 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 36

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(36) Skond ir-Regolament (KE) Nru 
1013/2006, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jipprevjenu l-vjeġġi 
ta' skart li mhumiex skond il-pjanijiet 
tagħhom ta' l-immaniġġar ta' l-iskart.
B'deroga minn dak ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom ikunu permessi li 
jillimitaw il-vjeġġi ta' skart li jkun dieħel 
għal inċineraturi klassifikati bħala rkupru, 
fejn ikun ġie stabbilit li l-iskart nazzjonali 
ser ikollu jintrema jew li l-iskart ser ikollu 
jiġi trattat b'mod li mhux koerenti mal-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-
immaniġġar ta' l-iskart. Huwa rikonoxxut li 

(36) Skond ir-Regolament (KE) Nru 
1013/2006, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jipprevjenu l-vjeġġi 
ta' skart li mhumiex skond il-pjanijiet 
tagħhom ta' l-immaniġġar ta' l-iskart.
B'deroga minn dak ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom ikunu permessi li 
jillimitaw il-vjaġġi ta' skart li jkun dieħel 
għal inċineraturi, fejn ikun ġie stabbilit li l-
iskart nazzjonali ser ikollu jintrema jew li 
l-iskart ser ikollu jiġi trattat b'mod li mhux 
koerenti mal-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-immaniġġjar ta' l-iskart. Huwa 
rikonoxxut li ċerti Stati Membri jistgħu ma 
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ċerti Stati Membri jistgħu ma jkunux 
kapaċi jipprovdu network li jinkludi l-firxa 
sħiħa tal-faċilitajiet għall-irkupru finali fit-
territorju tagħhom.

jkunux kapaċi jipprovdu network li jinkludi 
l-firxa sħiħa tal-faċilitajiet għall-irkupru 
finali fit-territorju tagħhom.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, f’konformità ma’ l-
emenda 83 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-Pożizzjoni Komuni tkun tikklassifika mill-ġdid ċerti inċineraturi ta’ l-iskart muniċipali 
bħala operazzjonijiet ta’ rkupru, anke meta ma jikkonformawx ma’ l-aħjar teknoloġija 
disponibbli. Reklassifikazzjoni bħal din tkun tattira aktar investiment fl-inċineraturi u b'hekk 
tkun qed iddgħajjef l-investiment meħtieġ għall-użu mill-ġdid u għar-riċiklaġġ, operazzjonijiet 
li jiffrankaw aktar enerġija u riżorsi naturali milli "tirkupra" l-inċinerazzjoni. Għalhekk, 
kwalunkwe riklassifikazzjoni bħal din għandha tiġi mħassra mill-pożizzjoni komuni.
Kunsiderazzjonijiet ta’ effiċjenza bħal dawn ikunu ttrattati aktar kif jixraq fir-reviżjoni tal-
prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) u d-direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta' l-
iskart.

Emenda 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 37

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(37) Sabiex jittejjeb il-mod kif azzjonijiet 
għall-prevenzjoni ta’ l-iskart fl-Istati 
Membri jitmexxew 'il quddiem u għall-
faċilitazzjoni taċ-ċirkolazzjoni ta’ l-aħjar 
prattika f’dan il-qasam, huwa meħtieġ li 
jissaħħu d-dispożizzjonijiet rigward il-
prevenzjoni ta’ l-iskart u li jiddaħħal 
rekwiżit għall-Istati Membri biex 
jiżviluppaw programmi għall-prevenzjoni 
ta’ l-iskart li jikkonċentraw fuq l-impatti 
ambjentali ewlenin u li jieħdu kont taċ-
ċiklu sħiħ tal-ħajja tal-prodotti u l-
materjali. Tali miżuri għandhom jimmiraw 
li jaqtgħu r-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku 
u l-impatti ambjentali assoċjati mal-

(37) Sabiex jittejjeb il-mod kif azzjonijiet 
għall-prevenzjoni ta’ l-iskart fl-Istati 
Membri jitmexxew 'il quddiem u għall-
faċilitazzjoni taċ-ċirkolazzjoni ta’ l-aħjar 
prattika f’dan il-qasam, huwa meħtieġ li 
jkunu adottati objettivi Komunitarji u 
miżuri rigward il-prevenzjoni ta’ l-iskart u 
li jiddaħħal rekwiżit għall-Istati Membri 
biex jiżviluppaw programmi għall-
prevenzjoni ta’ l-iskart li jikkonċentraw fuq 
l-impatti ambjentali ewlenin u li jieħdu 
kont taċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tal-prodotti u l-
materjali. Tali miżuri għandhom jimmiraw 
li jaqtgħu r-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku 
u t-tkabbir fil-volumi ta' l-iskart kif ukoll 
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ġenerazzjoni ta’ l-iskart. Il-partijiet 
interessati, kif ukoll il-pubbliku ġenerali, 
għandhom ikollhom l-opportunità li 
jipparteċipaw fit-tfassil tal-programmi, u 
għandhom ikollhom aċċess għalihom 
ladarba jkunu mfasslin, f'konformità mad-
Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 
2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni 
pubblika rigward it-tfassil ta' ċerti pjani u 
programmi li għandhom x'jaqsmu ma' l-
ambjent.

l-impatti ambjentali u fuq is-saħħa 
assoċjati mal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart, billi 
jintlaħaq tnaqqis nett fil-ġenerazzjoni ta' 
l-iskart, fil-perikolożità u fl-impatti 
negattivi tagħha. Awtoritajiet lokali u 
reġjonali, kif ukoll il-partijiet interessati u
l-pubbliku ġenerali, għandhom ikollhom l-
opportunità li jipparteċipaw fit-tfassil tal-
programmi, u għandhom ikollhom aċċess 
għalihom ladarba jkunu mfasslin, 
f'konformità mad-Direttiva 2003/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 
ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil 
ta' ċerti pjani u programmi li għandhom 
x'jaqsmu ma' l-ambjent.

Or. en

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' l-emenda 10 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għall-allinjament tal-premessi għall-emenda 18 mir-Rapporteur. 

Emenda 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 40

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(40) Fl-interessi tas-simplifikazzjoni tal-
leġislazzjoni Komunitarja u r-riflessjoni 
tal-benefiċċji ambjentali, id-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-
Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta' Ġunju 1975 
dwar ir-rimi ta' żejt użat għandhom jiġu 
integrati f'din id-Direttiva, u d-Direttiva 
75/439/KEE għandha għalhekk tiġi 
revokata. L-immaniġġar ta' żjut użati 
għandu jitmexxa skond il-prinċipju ta' 
gwida tal-ġerarkija ta' l-iskart u għandha 
tingħata preferenza għall-possibilitajiet li 
jagħtu l-aħjar eżitu ambjentali globali. Il-

(40) Fl-interessi tas-simplifikazzjoni tal-
leġislazzjoni Komunitarja, id-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-
Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta' Ġunju 1975 
dwar ir-rimi ta' żejt użat għandhom jiġu 
integrati f'din id-Direttiva, u d-Direttiva 
75/439/KEE għandha għalhekk tiġi 
revokata. L-immaniġġar ta' żjut użati 
għandu jitmexxa skond il-prinċipju ta' 
gwida tal-ġerarkija ta' l-iskart u għandha 
tingħata preferenza għall-possibilitajiet li 
jagħtu l-aħjar eżitu ambjentali globali. Il-
ġbir separat ta' żjut użati jibqa' kruċjali 
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ġbir separat ta' żjut użati jibqa' kruċjali
għall-immaniġġar tagħhom kif suppost u l-
prevenzjoni ta' ħsara lill-ambjent mir-rimi 
tagħhom li jsir mhux kif suppost.

għall-immaniġġar tagħhom kif suppost u l-
prevenzjoni ta' ħsara lill-ambjent mir-rimi 
tagħhom li jsir mhux kif suppost.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Ġustifikazzjoni

L-unika raġuni aċċettabbli għall-integrazzjoni tad-direttiva dwar żejt użat fid-direttiva qafas 
dwar l-iskart hija s-simplifikazzjoni. Din l-integrazzjoni ma toffri l-ebda benefiċċju 
ambjentali.

Emenda 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 43

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(43) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tistabbilixxi 
kriterji rigward numru ta' kwistjonijiet 
bħall-kondizzjonijiet li taħthom oġġett 
għandu jiġi kkunsidrat bħala prodott 
sekondarju, l-istatus tat-tmiem ta' l-skart 
u d-determinazzjoni ta' skart li huwa 
kkunsidrat perikoluż. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadatta l-annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku u li tispeċifika l-applikazzjoni 
tal-formula għall-faċilitajiet ta' 
inċinerazzjoni msemmija fl-Anness II, R1.
Billi dawk il-miżuri għandhom kamp ta' 
applikazzjoni ġenerali u huma mfasslin 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, u biex 
jissupplimentawha biż-żieda ta' elementi 
ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-

(43) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tistabbilixxi 
kriterji għad-determinazzjoni ta' skart li 
huwa kkunsidrat perikoluż. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadatta l-annessi għall-progress 
tekniku u xjentifiku. Billi dawk il-miżuri 
għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali 
u huma mfasslin sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, u biex jissupplimentawha biż-
żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, 
dawn għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju prevista 
fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
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Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

(Emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta’ Proċedura, f’konformità ma’ l-
emendi 107/121, 45 u 83 ta' l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti: Marbuta ma' emendi mir-rapporteur jew mill-istess awturi biex iżommu l-
adozzjoni tal-kriterji għall-prodotti sekondarji, għal meta l-iskart ma jibqax jitqies bħala 
skart, fil-kodeċiżjoni.

It-tieni parti: Marbuta ma' l-emenda li tħassar il-formula ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija fl-
Anness. 

Emenda 64
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni Skop u kamp ta' applikazzjoni
Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri għall-
protezzjoni ta' l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem permezz tal-prevenzjoni jew it-
tnaqqis ta' l-impatti negattivi tal-
ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta' l-iskart, u 
permezz tat-tnaqqis ta' l-impatti ġenerali ta' 
l-użu ta' riżorsi u t-titjib ta' l-effiċjenza ta' 
tali użu.

L-iskop ta' din id-Direttiva hu li tipproteġi 
l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem billi
tistipula miżuri biex ikunu evitati jew 
imnaqqsa l-impatti negattivi tal-
ġenerazzjoni u l-immaniġġjar ta' l-iskart, u 
permezz tat-tnaqqis ta' l-impatti ġenerali ta' 
l-użu ta' riżorsi u t-titjib ta' l-effiċjenza ta' 
tali użu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament daħħal skop fl-ewwel qari (Emenda 1). Il-lok xieraq għad-dikjarazzjoni ta' l-
iskop huwa l-Artikolu 1 tal-pożizzjoni komuni, li għandu jindika l-iskop u l-objettiv ta' l-
istrument u għalhekk għandu jkun ifformulat b'dan il-mod.



PE402.733v01-00 32/71 AM\711129MT.doc

MT

Emenda 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1– paragrafi 1 a u 1 b (ġodda)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1a. Għal dawn l-għanijiet, għandha 
tapplika l-ġerarkija ta' l-iskart, kif inhi 
hawn taħt, bħala regola ġenerali fil-
prevenzjoni ta' l-iskart u fil-leġislazzjoni u 
l-politika ta' l-immaniġġjar:
(a) prevenzjoni u tnaqqis;
(b) preparazzjoni għal użu mill-ġdid;
(c) riċiklaġġ;
(d) irkupru ieħor, eż. irkupru ta' enerġija;
u
(e) rimi.
1b. Waqt l-applikazzjoni tal-ġerarkija ta'
l-iskart imsemmija fil-paragrafu 1a, l-
Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
biex jinkoraġġixxu l-għażliet li jagħtu l-
aqwa riżultat ambjentali ġenerali. Dan 
jista' jeħtieġ li xi tipi speċifiċi ta' skart ma 
jsegwux il-ġerarkija fejn dan huwa 
ġġustifikat mill-evalwazzjoni taċ-ċiklu tal-
ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-
ġenerazzjoni u l-immaniġġjar ta' tali 
skart. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dan ikun proċess sħiħ u 
trasparenti li jirrispetta r-regoli nazzjonali 
ta' ppjanar li jikkonċernaw il-
konsultazzjoni u s-sehem taċ-ċittadini u 
tal-persuni interessati.
L-Istati Membri għandhom iqisu l-objettiv 
ta' l-iżvilupp sostenibbli u l-prinċipji 
ġenerali tal-ħarsien ta' l-ambjent tal-
prekawzjoni, l-azzjoni preventiva, ir-
rimedju tal-ħsara ambjentali fis-sors u l-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas. Dawn 
għandhom iqisu wkoll il-fattibilità teknika 
u l-vijabilità ekonomika, il-ħarsien tar-
riżorsi kif ukoll l-ambjent ġenerali, is-
saħħa tal-bniedem, l-impatti ekonomiċi u 



AM\711129MT.doc 33/71 PE402.733v01-00

MT

soċjali, skond dan l-Artikolu u l-Artikolu 
10.

Or. en

(Ibbażata fuq l-emenda 101/14 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda ġdida huwa li l-Artikolu 11 dwar il-ġerarkija ta' l-iskart jingħata 
post iktar prominenti fid-Direttiva. Fil-proposta tal-Kummissjoni l-ġerarkija ta' l-iskart kienet 
fl-Artikolu 1. It-test dwar il-ġerarkija ta' l-iskart, inkluż l-emendi 21 u 22, huwa għalhekk 
imqiegħed lura fl-Artikolu 1 u l-Artikolu 11 għandu jitħassar. Jekk din l-emenda tkun 
adottata, ir-riferenzi kollha fil-pożizzjoni komuni għall-Artikolu 11 iridu jkunu adattati biex 
jirriflettu din il-bidla. It-test ta' l-aħħar paragrafu għandu jkun adattat biex jirrifletti d-
dispożizzjonijiet li fil-fatt hemm fit-Trattat.

Emenda 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) art (in situ) inkluża ħamrija 
kontaminata mhux skavata u bini konness 
ma' l-art b'mod permanenti ma' l-art;

imħassar

Or. en

(Terġa' tiddaħħal b'mod parzjali l-emenda 15/134/102/123/126 ta' l-ewwel qari) 

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ħamrija kontaminata mhux skavata għandha titqies 
bħala skart. Għalhekk din m'għandiex tkun eskluża kompletament mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva, iżda eskluża biss sal-punt li tista' tkun koperta minn leġislazzjoni 
Komunitarja futura dwar il-ħamrija. Postijiet kontaminati huma problema ambjentali kbira u 
għandhom ikunu indirizzati kif xieraq.
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Emenda 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) art (in situ) inkluża ħamrija 
kontaminata mhux skavata u bini konness 
ma' l-art b'mod permanenti ma' l-art;

(b) art (in situ) inkluża ħamrija 
kontaminata mhux skavata u bini u 
strutturi fissi oħra konnessi ma' l-art 
b'mod permanenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-bini hemm ukoll strutturi fissi oħra li huma konnessi ma' l-art, li m'humiex bini.
Għalhekk hemm bżonn li dawn jissemmew b'mod espliċitu.

Emenda 68
Horst Schnellhardt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) ħamrija mhux kontaminata u materjal 
ieħor li jirriżulta b'mod naturali skavat 
waqt attivitajiet ta' kostruzzjoni fejn huwa 
ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet ta' 
kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq is-
sit li minnu kien skavat;

(c) ħamrija skavata mhux kontaminata u 
materjal ieħor li jirriżulta b'mod naturali 
fejn huwa ċert li l-materjal ser jintuża fl-
istat naturali tiegħu fuq is-sit li minnu kien 
skavat jew sit ieħor;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew adotta din l-emenda fl-ewwel qari fit-13 ta' Frar 2007. Jekk materjal 
skavat mhux kontaminat jerġa' jintuża fl-istess post, l-awtoritajiet pubbliċi ta' l-UE 
normalment ma jikklassifikawhx bħala skart. Jekk l-istess materjal ikun se jintuża x'imkien 
ieħor, sikwit ikun trattat bħala skart. Dan iwassal għal spejjeż amministrattivi u inkonvenjenzi 
sostanzjali mingħajr m'għandu vantaġġi li jpattu għalihom. 
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Emenda 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) ħamrija mhux kontaminata u materjal 
ieħor li jirriżulta b'mod naturali skavat 
waqt attivitajiet ta' kostruzzjoni fejn huwa 
ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet ta' 
kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq is-
sit li minnu kien skavat;

(c) ħamrija mhux kontaminata u materjal 
ieħor li jirriżulta b'mod naturali skavat 
waqt attivitajiet ta' kostruzzjoni fejn huwa 
ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet ta' 
kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq is-
sit li minnu kien skavat, bil-kundizzjoni li 
dawn il-materjali ġeoloġiċi naturali ma 
jkollhom l-ebda karatteristika li hu 
probabbli li twassal għall-impatt notevoli 
fuq l-ambjent li jirċivihom;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jkun evitat li sseħħ kwalunkwe bidla fl-ambjent li jirċivihom minħabba l-
inkorporazzjoni ta' materjali ġeoloġiċi naturali minn bnadi oħra, pereżempju jekk dawn il-
materjali naturalment ikun fihom livelli għolja ta' waħda jew aktar sustanzi li l-effett tagħhom 
ikun li jibdlu l-bilanċ naturali inizjali.

Emenda 70
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) ħamrija mhux kontaminata u materjal 
ieħor li jirriżulta b'mod naturali skavat 
waqt attivitajiet ta' kostruzzjoni fejn huwa 
ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet 
ta' kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq 
is-sit li minnu kien skavat;

(c) materjali skavati  mhux kontaminat li 
jistgħu jintużaw, jew fl-istess sit jew f’sit 
ieħor.

Or. en



PE402.733v01-00 36/71 AM\711129MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Idaħħal mill-ġdid it-test mill-ewwel qari tal-PE. Kwalunkwe materjal skavat mhux 
kontaminat, mhux sempliċiment materjal skavat tul l-attività ta' bini, għandu jkun eżenti mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. M'hemmx bżonn li tkun applikata l-liġi ta' l-iskart 
għal dawn il-materjali.

Emenda 71
Avril Doyle

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) ħamrija mhux kontaminata u materjal 
ieħor li jirriżulta b'mod naturali skavat 
waqt attivitajiet ta' kostruzzjoni fejn huwa 
ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet ta' 
kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq is-
sit li minnu kien skavat;

(c) ħamrija skavata mhux kontaminata u 
materjal ieħor li jirriżulta b'mod naturali 
fejn huwa ċert li l-materjal ser jintuża fl-
istat naturali tiegħu fuq is-sit li minnu kien 
skavat jew sit ieħor;

Or. en

(Terġa' tiddaħħal b'mod parzjali l-emenda 15/134/102/123/126 ta' l-ewwel qari) 

Ġustifikazzjoni

Fejn materjal skavat mhux kontaminat jiġi użat mill-ġdid fl-istess sit, ġeneralment l-
amministrazzjonijiet pubbliċi ta' l-UE ma jqisuhx bħala skart. Meta l-istess materjal huwa 
maħsub sabiex jintuża banda oħra, jekk jitneħħa minn dak is-sit, huwa jitqies bħala skart.
Dan jinvolvi spiża u piż amministrattiv konsiderevoli.

Emenda 72
Horst Schnellhardt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sentenza 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Dawn li ġejjin għandhom jiġu eskluzi 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

2. Dawn li ġejjin għandhom jiġu eskluzi 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
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Direttiva sal-punt li huma koperti minn 
leġislazzjoni Komunitarja oħra:

Direttiva jekk huma koperti minn 
leġislazzjoni Komunitarja oħra:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħid b'mod ċar li direttivi u regolamenti ta' l-UE li japplikaw għal tipi 
partikulari ta' skart jieħdu preċedenza fuq din id-direttiva bħala leġislazzjoni dwar l-iskart 
iktar speċjalizzata.

Emenda 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt (a a) (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) art (in situ) inkluża ħamrija 
kontaminata mhux skavata u bini konness 
ma' l-art b'mod permanenti;

Or. en

(Terġa' tiddaħħal b'mod parzjali l-emenda 15/134/102/123/126 ta' l-ewwel qari) 

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ħamrija kontaminata mhux skavata għandha titqies 
bħala skart. Għalhekk din m'għandiex tkun eskluża kompletament mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva, iżda eskluża biss sal-punt li tista' tkun koperta minn leġislazzjoni 
Komunitarja futura dwar il-ħamrija. Postijiet kontaminati huma problema ambjentali kbira u 
għandhom ikunu indirizzati kif xieraq.
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Emenda 74
Horst Schnellhardt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) prodotti sekondarji mill-annimali inkluż 
prodotti pproċessati koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002, ħlief 
dawk li huma destinati għall-
inċinerazzjoni, għar-radam jew għall-użu 
f'impjant ta' bijogass jew ta' kompostaġġ;

(b) prodotti sekondarji mill-annimali inkluż 
prodotti pproċessati koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir jevita inċertezza legali. Bħala lex specialis, ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 
jieħu preċedenza fuq id-direttiva ta' qafas. Għaldaqstant, għandu jkun magħmul ċar mill-ġdid 
li l-esklużjonijiet inklużi f'din id-direttiva ta' qafas japplikaw għall-kamp ta' applikazzjoni 
kollu tar-regolament.

Emenda 75
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) prodotti sekondarji mill-annimali inkluż 
prodotti pproċessati koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002, ħlief 
dawk li huma destinati għall-
inċinerazzjoni, għar-radam jew għall-użu 
f'impjant ta' bijogass jew ta' kompostaġġ;

(b) demel, prodotti ta' l-ikel mhux użati u 
prodotti sekondarji mill-annimali inkluż 
prodotti pproċessati koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 li 
jintużaw ukoll fil-produzzjoni konġunta 
tal-bijogass u l-fertilizzanti, ħlief dawk li 
huma destinati għall-inċinerazzjoni jew 
għar-radam;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart tkun kompatibbli ma' l-
azzjoni ġdida dwar il-klima u l-pakkett ta' enerġiji rinnovabbli. Flimkien mal-miri tal-ħarsien 
tal-kwalità ta' l-ilma, hemm ħtieġa ta' possibilitajiet ġodda għat-trattament tad-demel u l-
prodotti sekondarji mill-annimali, inklużi prodotti ta' l-ikel proċessati mhux użati. Waħda 
mill-possibilitajiet hija li d-demel, prodotti sekondarji u ikel mhux użat għall-produzzjoni tal-
bijogass (enerġija) jintużaw għall-produzzjoni tal-fertilizzanti.

Emenda 76
Horst Schnellhardt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) skart li jirriżulta mit-tiftix, l-estrazzjoni, 
it-trattament u l-ħżin ta' riżorsi minerali u 
x-xogħol tal-barrieri kopert mid-Direttiva 
2006/21/KE.

(d) skart li jirriżulta mit-tiftix, l-estrazzjoni, 
it-trattament u l-ħżin ta' materja prima
minerali u x-xogħol tal-barrieri kopert mid-
Direttiva 2006/21/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(2)(d) għandu jkun konformi mal-kunċetti użati fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 
2006/21/EC.

Emenda 77
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4) "bijo-skart" tfisser skart bijodegredabbli 
tal-ġnien u l-ġonna, skart ta' l-ikel u l-kċina 
mid-djar, ristoranti, fornituri ta' l-ikel u 
postijiet tal-bejgħ u skart komparabbli
minn impjanti ta' l-ipproċessar ta' l-ikel;

4) "bijo-skart" tfisser skart bijodegredabbli 
tal-ġnien u l-ġonna, skart ta' l-ikel u l-kċina 
mid-djar, ristoranti, fornituri ta' l-ikel u 
postijiet tal-bejgħ u skart komparabbli mill-
ipproċessar tal-prodotti agrikoli u tal-
foresta;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "bijo-kart" li qed tkun inkluża issa fil-pożizzjoni komuni dwar id-direttiva 
ta' qafas dwar l-iskart teskludi numru ta' tipi ta' skart li jistgħu jintużaw bla problemi fil-
kompostaġġ, bħal fibri tat-tabakk jew skart mill-għalf, li kienu koperti mill-Emenda 30 
adottata fl-ewwel qari. Għalhekk huwa neċessarju li d-definizzjoni titwessa'.

Emenda 78
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4) "bijo-skart" tfisser skart bijodegredabbli 
tal-ġnien u l-ġonna, skart ta' l-ikel u l-
kċina mid-djar, ristoranti, fornituri ta' l-
ikel u postijiet tal-bejgħ u skart 
komparabbli minn impjanti ta' l-
ipproċessar ta' l-ikel;

4) 'bijo-skart' tfisser skart li joriġina minn 
annimal jew minn pjanta, għal skopijiet 
ta' rkupru, li jista' jkun dikomposta minn 
mikroorganiżmi, organiżmi jew enzimi 
ħajjin fil-ħamrija; materjal ta' ħamrija 
mingħajr kontenut sinifikanti ta' bijo-
skart u fdalijiet ta' pjanti mill-produzzjoni 
agrikola li huma parti mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' Artikolu 2(1) m'humiex 
bijo-skart;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 30 ta' l-ewwel qari tal-PE.

Emenda 79
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 10 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

10a) "ġabra separata" tfisser il-ġabra fejn 
il-fluss ta' skart jinżamm b'mod separat 
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skond it-tip u l-karatteristika ta' l-iskart u 
jinġabar u jkun trasportat b'mod separat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir separat se jkun dejjem iktar importanti biex noqorbu lejn soċjetà li tirriċikla u biex 
ikunu ffurmati swieq ewlenin għar-riċiklaġġ. (Emenda 104 ta' l-ewwel qari tal-PE, 
appoġġjata mill-Kummissjoni).

Emenda 80
Cristiana Muscardini

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 10 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

10a) "ġabra separata" tfisser il-ġabra fejn 
il-fluss ta' skart jinżamm b'mod separat 
skond it-tip u l-karatteristika ta' l-iskart u 
jinġabar u jkun trasportat b'mod separat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir separat se jkun dejjem iktar importanti biex noqorbu lejn soċjetà li tirriċikla u biex 
ikunu ffurmati swieq ewlenin għar-riċiklaġġ. Emenda 104 ta' l-ewwel qari.

Emenda 81
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 11 – punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) il-kontenut ta' sustanzi ta' ħsara
f'materjali u prodotti;

(c) il-kontenut ta' sustanzi perikolużi
f'materjali u prodotti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu "perikolużi" huwa iktar adegwat mit-terminu "ta' ħsara" minħabba li din hija l-
kelma ġenerika li tintuża fil-leġislazzjoni ta' l-UE dwar sustanzi u preparazzjonijiet  
perikolużi.

Emenda 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 13 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

13a. "L-ipproċessar mill-ġdid qabel l-
irkupru jew ir-rimi" jirreferi għall-
azzjonijiet li jippreċedu l-irkurpu finali 
jew ir-rimi ta' l-iskart, bħall-għażla, it-
tifrik, l-ikkumpattar, it-tgerbib, it-tnixxif, 
it-tqattigħ, il-kondizzjonament, it-taħlit 
jew is-separazzjoni; il-Kummissjoni, 
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
251 tat-Trattat, għandha tressaq sa ...
proposta għall-att legali dwar l-adozzjoni 
ta' miżuri ta' implimentazzjoni biex ikunu 
stabbiliti kriterji ambjentali u ta' 
effiċjenza li fuq il-bażi tagħhom l-
ipproċessar mill-ġdid jista', fid-dawl tar-
riżultat tiegħu, jitqies bħala prċedura ta' 
rkupru.

Or. de

Ibbażata fuq l-Artikolu 3(i) ta' l-ewwel qari.

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, fir-rigward ta' l-iskart, il-parti l-kbira tiegħu ma tkunx immedjatament 
immarkata għall-irkupru finali jew għar-rimi. Pjuttost, l-iskart bħala regola ġenerali jkun 
inizjalment ipproċessat f'impjanti indipendenti. Minħabba din l-importanza prattika kbira, 
hemm bżonn ta' definizzjoni separata ta' "l-ipproċessar mill-ġdid qabel l-irkupru jew ir-rimi", 
li s'issa kemm jissemma fl-Artikolu 3(i). Fl-istess ħin, jidher xieraq li jkunu adottati kriterji 
ambjentali u ta' effiċjenza għall-ipproċessar mill-ġdid skond il-proċedura leġislattiva prevista 
fl-Artikolu 251 tat-Trattat. 



AM\711129MT.doc 43/71 PE402.733v01-00

MT

Emenda  83
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14) "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’.

(14) "irkupru" jfisser operazzjoni ta' 
trattament ta’ l-iskart li tissodisfa l-kriterji 
li ġejjin:

(a) tirriżulta fi skart li jissostitwixxi riżorsi 
oħra, li kieku kienu jintużaw sabiex 
jissodisfaw dik il-funzjoni, jew li jiġi 
ppreparat għal tali użu;
(b) tirriżulta fi skart li jservi skop ġenwin, 
permezz ta' dik is-sostituzzjoni;
(c) tissodisfa ċerti kriterji ta’ effiċjenza, 
stabbiliti skond l-Artikolu 35(1);
(d) tnaqqas l-impatti negattivi ġenerali fuq 
l-ambjent permezz ta' l-użu ta' l-iskart 
bħala sostitut għal riżorsi oħra;
(e) tiżgura li l-prodotti jkunu konformi 
mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Komunità dwar is-sikurezza u ma' l-
istandards tal-Komunità;
(f) tagħti prijorità għolja lill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent u 
timinimizza l-formazzjoni, ir-rilaxx u t-
tixrid ta' sustanzi perikolużi fil-proċess.

L-Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

L-Anness II fih lista armonizzata u li tista' 
tkun riveduta ta' operazzjonijiet ta' rkupru;

Or. en

(L-ewwel parti ddaħħal mil-ġdid l-emenda 127 mill-ewwel qari, l-aħħar paragrafu huwa 
emenda ġdida bbażata fuq l-Artikolu 62(2)(c) tar-Regoli ta' Proċedura).
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Ġustifikazzjoni

Is-sostituzzjoni tar-riżorsi għandha titqies biss fil-livell ta' impjanti, mhux fil-kuntest ta' l-
ekonomija ġenerali, minħabba li b'hekk jinħoloq ir-riskju li tikber wisq biex tagħmel sens.

L-Anness II għandu jitqies bħala lista armonizzata li ovvjament tista' tkun riveduta. Jekk ma 
jkunx hekk, l-Istati Membri jistgħu japplikaw interpretazzjonijiet differenti, li jdgħajfu l-
pjanijiet nazzjonali ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart permezz ta' vjaġġi ta' skart transkonfinali.

Emenda 84
Johannes Blokland

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14) "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’.

(14) "irkupru" jfisser operazzjoni ta' 
trattament ta’ l-iskart li tissodisfa l-kriterji 
li ġejjin:

1) tirriżulta fi skart li jissostitwixxi riżorsi 
oħra, li kieku kienu jintużaw sabiex 
jissodisfaw dik il-funzjoni, flimpjant, jew 
li jiġi ppreparat għal tali użu;
2) tirriżulta fi skart li jservi skop ġenwin, 
permezz ta' dik is-sostituzzjoni;
3) tissodisfa ċerti kriterji ta’ effiċjenza, 
stabbiliti skond l-Artikolu 35(1);
4) tnaqqas l-impatti negattivi ġenerali fuq 
l-ambjent permezz ta' l-użu ta' l-iskart 
bħala sostitut għal riżorsi oħra;
5) tiżgura li l-prodotti jkunu konformi 
mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Komunità dwar is-sikurezza u ma' l-
istandards tal-Komunità;
6) tagħti prijorità għolja lill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent u 
timinimizza l-formazzjoni, ir-rilaxx u t-
tixrid ta' sustanzi perikolużi fil-proċess.
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L-Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

L-Anness II fih lista eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru; Operazzjoni ta' 
preparazzjoni f'dak l-istadju biss għandha 
tkun approvata jekk isservi biex 
tipprepara l-iskart għall-irkurpu jew ir-
riċiklaġġ sussegwenti b'kunsiderazzjoni 
għall-Artikolu 16 u, fl-istess ħin, hemm 
iċ-ċertezza mill-ewwel li l-iskart 
ippreparat kollu jew il-parti l-kbira minnu 
dejjem se jmur għall-irkupru jew ir-
riċiklaġġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kitba mill-ġdid ta' l-Emenda 8 tar-rapporteur.  Il-kliem "fl-ekonomija usa' " tħassru, għaliex 
fil-prattika  dan ma jistax ikun ippruvat. Rigward l-Anness II, il-lista għandha titqies bħala 
eżawrjenti u rigward l-operazzjonijiet ta' preparazzjoni kollha (imniżżla fl-Anness II) għandu 
jkun hemm iċ-ċertezza li dawn se jmorru għall-irkupru.

Emenda 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14) "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II 
fih lista mhux eżawrjenti ta' operazzjonijiet 
ta' rkupru;

14) "irkupru" jfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II 
fih lista mhux eżawrjenti ta' operazzjonijiet 
ta' rkupru; L-ipproċessar mill-ġdid għandu 
jkun rikonoxxut bħala rkupru jekk ikun 
imfassal biex jipprepara l-iskart għall-
irkurpu sussegwenti jew l-użu mill-ġdid 
skond l-Artikolu 16 u hemm iċ-ċertezza 
minn qabel li l-iskart ipproċessat mill-ġdid 
kollu jew kważi kollu dejjem se jkun 
irkuprat jew użat mill-ġdid;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Emenda 86
Anne Ferreira

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14) "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II 
fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

14) "irkupru" jfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II 
fih lista komuni ta' operazzjonijiet ta' 
rkupru; din għandha tkun evalwata u 
riveduta b'mod regolari fid-dawl tal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni użata fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill mhix aċċettabbli, minħabba li 
dikjarazzjoni li l-lista fl-Anness II mhix eżawrjenti toħloq ir-riskju li l-operazzjonijiet jistgħu 
jkunu klassifikati bħala operazzjonijiet ta' rkupru għalkemm fir-realtà ma jkunux, b'modi 
differenti minn Stat Membru għal ieħor. Barra minn hekk, jekk ikollu jkun hemm 
operazzjonijiet ta' rkupru ġodda, l-Anness II għandu jkun rivedut u adattat skond il-progress 
xjentifiku u teknoloġiku.
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Emenda 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14) "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness 
II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

14) "irkupru" jfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni. L-
Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-PE fl-ewwel qari li tistipula b'mod ċar l-iskop preċiż ta' l-irkupru bħala 
mmaniġġjar ta' l-iskart. Huwa importanti li wieħed jitkellem b'mod inqas ġenerali rigward 
fejn issir is-sostituzzjoni u jservi l-għan utli.

Emenda 88
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

14. "irkupru" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha 
jkun skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II 
fih lista mhux eżawrjenti ta' operazzjonijiet 
ta' rkupru;

14. "irkupru" jfisser kwalunkwe 
operazzjoni li l-għan prinċipali tagħha jkun 
skart li jservi skop utli permezz tas-
sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella 
kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni 
partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat 
b'mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-
impjant jew fl-ekonomija usa', waqt li 
jnaqqas l-impatti globali ta' ħsara għall-
ambjent u jqis il-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem. Fl-istess ħin għandha tingħata 
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attenzjoni lill-użu sostenibbli tal-
materjali, b'referenza speċjali għall-
impatti fuq l-ambjent u fuq is-saħħa. L-
Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

Or. de

L-emenda hija bbażata fuq l-Emendi 6 u 127 mill-ewwel qari

Ġustifikazzjoni

Skond id-definizzjoni ta' 'rkupru' li issa qegħda fil-proposta, l-użu ta' skart domestiku biex 
jimtlew il-kanali f'zoni fejn il-ħamrija ma jgħaddix ilma minnha (sabiex l-ilma ta’ taħt l-art 
ma jkunx ipperikolat) jista' wkoll ikun definit bħala rkupru. Din mhix forma sostenibbli ta' 
rkupru, minħabba li l-problema tat-trattament ta' dan l-iskart tkun sempliċiment mgħoddija 
lill-ġenerazzjonijiet futuri.

B'referenza għall-ġerarkija ta' l-iskart, li, fuq il-bażi ta' kunsiderazzjonijiet ambjentali tagħti 
aktar valur lill-irkupru ta' l-iskart milli lir-rimi tiegħu, hemm bżonn ta' żieda oħra.

It-terminu 'għan prinċipali' jikkonforma mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda 89
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 14 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Fl-istess ħin, għandha tingħata attenzjoni 
lill-użu sostenibbli tal-materjali, 
b'referenza speċjali għall-impatti fuq l-
ambjent u fuq is-saħħa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'differenza mill-proposta tal-Kummissjoni, il-pożizzjoni komuni tinkludi definizzjoni ta' 
'rkupru'. Skond din id-definizzjoni, l-użu ta' l-iskart domestiku biex jimtlew il-kanali f'zoni fejn 
il-ħamrija ma jgħaddix ilma minnha (sabiex l-ilma ta’ taħt l-art ma jkunx ipperikolat) jista' 
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wkoll ikun definit bħala rkupru. Huwa minnu li tali użu ma jippreżenta l-ebda perikolu 
immedjat għall-ambjent jew għas-saħħa, izda din mhix forma sostenibbli ta' rkupru. Il-
problema tat-trattament ta' dan l-iskart tkun sempliċiment mgħoddija lill-ġenerazzjonijiet 
futuri, li jkunu jridu jeħilsu minnu wara li jkun skavat.

Emenda 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3, punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16) "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali 
ta’ l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

16) ‘riċiklaġġ’ ifisser l-ipproċessar mill-
ġdid ta' materjali jew sustanzi fi skart 
permezz tal-proċess ta' produzzjoni li bih 
jiġu prodotti jew jiġu inkorporati 
f'prodotti, materjali jew sustanzi ġodda, 
għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra.
Dan jinkludi l-ipproċċessar mill-ġdid ta' 
materjal organiku, iżda ma jinkludix, fost 
affarijiet oħra, irkupru ta' enerġija, il-
konverżjoni għall-użu bħala fjuwil, 
proċessi li jinvolvu l-kombustjoni jew l-
użu bħala sors ta' enerġija, inklużi l-
enerġija kimika, jew operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 91
Richard Seeber

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16. "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali ta’ 

16. "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali ta’ 
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l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Ma 
jinkludix irkupru ta’ enerġija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' riċklaġġ proposta fil-pożizzjoni komuni ma taqbilx mal-prattika. L-emenda 
fiha dispożizzjoni komuni li tikkonċerna l-irkupru ta' enerġija.

Emenda 92
Françoise Grossetête

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16) "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali 
ta’ l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

"riċiklaġġ" tfisser  l-ipproċessar mill-ġdid 
ta' materjali jew sutanzi fi ħdan proċess 
ta' produzzjoni fejn jiġu inkorporati fi
prodotti ġodda. Dan jinkludi l-ipproċċessar 
mill-ġdid ta' materjal organiku, iżda ma 
jinkludix, fost affarijiet oħra, irkupru ta' 
enerġija, il-konverżjoni għall-użu bħala 
fjuwil, proċessi li jinvolvu l-kombustjoni 
jew l-użu bħala sors ta' enerġija, inklużi l-
enerġija kimika, u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw għal 
operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' 'riċiklaġġ' fil-kuntest tad-direttiva huwa "li jingħadda minn ċiklu mill-ġdid", jew fi 
kliem ieħor, l-ipproċessar mill-ġdid ta' materjali jew sustanzi. U din kienet eżattament l-
interpretazzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. Din id-definizzjoni hija meħtieġa (1) biex issir 
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distinzzjoni xierqa bejn l-operazzjonijiet ta' kupru u r-riċiklaġġ, li ħafna drabi huma differenti 
fin-natura tagħhom u għandhom objettivi differenti u (2) biex ikun żgurat li l-miri tar-
riċiklaġġ ma jsirux bla tifsira.

Emenda 93
Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16) "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali 
ta’ l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

16) ‘riċiklaġġ’ ifisser l-ipproċessar mill-
ġdid ta' materjali jew sustanzi fi skart 
permezz tal-proċess ta' produzzjoni li bih 
jiġu prodotti jew jiġu inkorporati 
f'prodotti, materjali jew sustanzi ġodda, 
għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra.
Dan jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' 
materjal organiku iżda ma jinkludix 
irkupru ta' enerġija u l-ipproċessar mill-
ġdid f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiċċara d-definizzjoni biex ikun ikkunsidrat l-ipproċessar f'passi f'katina ta' 
industriji fi prodotti riċiklati ġodda. (Emenda 21 ta' l-ewwel qari tal-PE, appoġġjata mill-
Kummissjoni).

Emenda 94
Cristiana Muscardini

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16) "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali 
ta’ l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 

16) ‘riċiklaġġ’ ifisser l-ipproċessar mill-
ġdid ta' materjali jew sustanzi fi skart 
permezz tal-proċess ta' produzzjoni li bih 
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prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

jiġu prodotti jew jiġu inkorporati 
f'prodotti, materjali jew sustanzi ġodda, 
għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra.
Dan jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' 
materjal organiku iżda ma jinkludix 
irkupru ta' enerġija u l-ipproċessar mill-
ġdid f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiċċara d-definizzjoni biex ikun ikkunsidrat l-ipproċessar f'passi f'katina ta' 
industriji fi prodotti riċiklati ġodda. 

Emenda 21 l-ewwel qari tal-PE.

Emenda 95
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16. "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru li biha l-materjali ta’ 
l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi 
prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu 
oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan 
jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' materjal 
organiku iżda ma jinkludix irkupru ta' 
enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid 
f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

16. "riċiklaġġ" tfisser kwalunkwe 
operazzjoni ta' rkupru skond il-punt 14 li 
biha l-materjali ta’ l-iskart jiġu pproċessati 
mill-ġdid fi prodotti, materjali jew sustanzi 
għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra.
Dan jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta' 
materjal organiku iżda ma jinkludix 
irkupru ta' enerġija u l-ipproċessar mill-
ġdid f'materjali li għandhom jintużaw bħala 
karburanti jew għal operazzjonijiet ta' 
radam mill-ġdid;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tinkludi referenza għad-definizzjoni ta' 'rkupru' biex tagħmilha aktar 
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ċara li l-irriċiklar jifforma parti mill-irkupru.

Emenda 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 16 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

16a) "riċiklat" jew "rata ta' riċiklaġġ" 
għandhom jiġu determinati bl-użu tal-
kwantità ta' materjal li jirriżulta minn 
proċess ta' riċiklaġġ użat bħala materjal fi 
prodotti, materjali jew sustanzi ġodda

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' riċiklaġġ mhux qed issolvi d-dibattitu dwar id-dħul u l-ħruġ meta jiġu 
stabbiliti miri fir-riċiklaġġ jew l-irrappurtar dwar l-ammont ta' skart riċiklat. Jeħtieġ li 
tiżdied definizzjoni biex tiċċara li l-ħruġ ta' proċess ta' riċiklar li għandu jitkejjel u jintuża 
biex verament jingħadd bħala riċiklat.

Emenda 97
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 18

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

18) "rimi" tfisser kull operazzjoni li 
mhijiex irkupru anki meta l-operazzjoni 
għandha bħala konsegwenza sekondarja 
r-reklamazzjoni ta' sustanzi jew enerġija.
L-Anness I fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rimi;

18) "rimi" tfisser kull operazzjoni li 
mhijiex irkupru. L-Anness I fih lista mhux 
eżawrjenti ta' operazzjonijiet ta' rimi; L-
operazzjonijiet kollha ta' rimi għandhom 
jagħtu prijorità għolja lill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir distinzjoni ċara bejn l-irkupru u r-rimi ta' l-iskart. Il-kliem 
"konsegwenza sekondarja" twassal għal konfużjoni f'dak li jirrigwarda l-irkupru ta' sustanzi u 
enerġija minn skart f'impjanti industrijali apposta.

Emenda 98
Anne Laperrouze

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19a) "rkupru ta' l-enerġija" tfisser l-użu 
ta' skart kombustibbli bħala fjuwil għall-
ġenerazzjoni ta' enerġija permezz ta' 
inċinerazzjoni diretti permezz ta' jew 
mingħajr l-użu ta' skart jew fjuwil ieħor 
iżda bl-irkupru tas-sħana. Mhix trattata 
bħala rkupru ta' enerġija l-inċinerazzjoni 
ta' skart li waqt il-proċess tiġi miżjuda 
aktar enerġija milli tinġabar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 26 l-ewwel qari tal-PE.

L-implimentazzjoni korretta tad-direttiva titlob li jkun hemm definizzjoni preċiża ta' "rkupru 
ta' enerġija" mpooġġija fl-Artikolu 3. Skond id-definizzjoni proposta, l-irkupru ta' enerġija 
għandha tfisser kwalunkwe operazzjoni fejn l-iskart kombustibbli jintuża bħala fjuwil għall-
ħolqien ta' enerġija. Sabiex issir distinzzjoni bejn l-irkupru u r-rimi, il-proposta tistipula li l-
proċess jista' jkun trattat bħala rkupru ta' enerġija biss jekk l-effiċjenza tal-proċess turi li l-
enerġija qed tinħoloq mill-iskart.
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Emenda 99
Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19a) "l-aqwa tekniki disponibbli għall-
immaniġġjar ta' l-iskart" tfisser l-iktar 
stadju effettiv u avvanzat fl-iżvilupp ta' 
attivitajiet u l-metodi tagħhom kif joperaw 
li jindika l-adegwatezza prattika ta' 
tekniki partikulari sabiex, matul 
operazzjoniiet ta' mmaniġġjar ta' l-iskart, 
ikunu evitati perikli għas-saħħa tal-
bniedem u ħsara lill-ambjent; Artikolu 
2(11) u l-Anness IV tad-Direttiva 
96/61/KE għandhom japplikaw kif 
meħtieġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 32 ta' l-ewwel qari.

Emenda 100
Péter Olajos

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19a) "trattament minn qabel" tfisser kull 
operazzjoni li tista' tiġi eżegwita għal 
skopijiet ta' trasport, ħżin, irkupru jew 
rimi b'mod li jirrispetta l-ambjent u li r-
riżultat tiegħu jkun skart li jeħtieġ aktar 
trattament.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Huwa ta' tħassib li l-proposta ma tinkludix il-kunċett ta' trattament minn qabel. 
Dispożizzjonijiet legali varji ma jippermettux li jsiru operazzjonijiet oħra ta' proċessar ta' 
skart mingħajr trattament minn qabel, minkejja li tali operazzjonijiet isiru bħala attività 
indipendenti fost l-operaturi fis-suq. Madankollu l-kunċett ta' trattament minn qabel jidher 
f'numru ta' bnadi fid-direttiva.

Emenda 101
Péter Olajos

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 19 b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19b) "trattament ta' koordinazzjoni ta' l-
organizzazzjoni" tfisser kull 
organizzazzjoni indipendenti mwaqqfa 
biex tamministra l-obbligi tal-manifatturi 
u tad-distributuri marbuta mar-ritorn u l-
irkupru, liema organizzazzjoni, bi ħlas, 
tassumi l-obbligi mingħand il-manifatturi 
u d-distributuri, suġġetti għal 
kundizzjonijiet kontrattwali; torganizza u 
tikkoordina r-ritorn u l-irkupru jew ir-
rimi ta' skart li għalih hija responsabbli.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ħafna organizzazzjonijiet li jikkoordinaw it-trattament qed joperaw fi Stati Membri varji, billi 
jagħmlu arranġamenti biex ikun hemm konformità ma' l-obbligi ta' ritorn u rkupru ta' skart li 
japplika għall-manifatturi (il-partijiet li għandhom l-obbligi). Matul il-ġurnata tax-xogħol 
tagħhom, huma jwettqu ħidma importanti ta' mmaniġġjar ta' skart, mhux biss billi jagħmlu 
arranġamenti għar-ritorn jew l-irkupru ta' prodotti li saru skart imma billi jedukaw b'mod 
attivi lill-pubbliku u jipprovdu informazzjoni ambjentali, f'ħafna drabi b'koperazzjoni mal-
ministeru responsabbli għall-ħarsien ta' l-ambjent. Nirrakkomnadaw li l-istatus legali 
tagħhom jiġi ċċarat billi tkun adottata din id-definizzjoni.
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Emenda 102
Péter Olajos

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – Punt 19 c (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19c) "materja prima sekondarja" tfisser l-
iskart li għadda minn proċess ta' rkupru u 
jikkonforma mal-kriterji stipulati għat-tip 
ta' materjal.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 ma jiċċarax kif jiġu klassifikati l-materjali li ma jkunux għadhom skart. Fil-
prattika, l-industrija tirreferi għal skart li ma għaddiex minn proċess ta' rkupru bħala materja 
prima sekondarja. 

Emenda103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 3a
1. Il-ġerarkija ta' l-iskart, kif inhi hawn 
taħt, għandha tapplika bħala regola 
ġenerali fil-prevenzjoni ta' l-iskart u fil-
leġislazzjoni u l-politika ta' l-immaniġġar:
(a) prevenzjoni u tnaqqis;
(b) preparazzjoni għal użu mill-ġdid;
(c) riċiklaġġ;
(d) irkupru ieħor, eż. irkupru ta' enerġija;
u
(e) rimi.
2. Waqt l-applikazzjoni tal-ġerarkija ta' l-
iskart imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri biex 
jinkoraġġixxu l-għażliet li jagħtu l-aqwa 
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riżultat ambjentali ġenerali. Dan jista' 
jeħtieġ li xi tipi speċifiċi ta' skart ma 
jsegwux il-ġerarkija fejn dan huwa 
ġġustifikat bl-idea taċ-ċiklu tal-ħajja fuq 
l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-
immaniġġar ta' tali skart. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dan ikun proċess 
sħiħ u trasparenti li jirrispetta r-regoli 
nazzjonali ta' ppjanar li jikkonċernaw il-
konsultazzjoni u s-sehem taċ-ċittadini u 
tal-persuni interessati.
L-Istati Membri għandhom jieħdu kont 
tal-prinċipji ta' protezzjoni ambjentali 
ġenerali ta' prekawzjoni u sostenibbiltà,
fattibbiltà teknika u vijabbiltà ekonomika, 
protezzjoni tar-riżorsi kif ukoll l-impatti 
fuq l-ambjent, fuq is-saħħa tal-bniedem, u 
dawk ekonomiċi u soċjali ġenerali, skond 
l-Artikoli 1 u 10.

Or. en

(preċedentement artikolu 11)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkludi l-emendi 21 u 22 ta' l-abbozz ta' rakkomandazzjoni. L-għan ta' din l-
emenda ġdida huwa li l-Artikolu 11 dwar il-ġerarkija ta' l-iskart jingħata post iktar 
prominenti fid-Direttiva.  Fil-proposta tal-Kummissjoni l-ġerarkija ta' l-iskart kienet fl-
Artikolu 1. It-test dwar il-ġerarkija ta' l-iskart, inkluż l-emendi 21 u 22, huwa għalhekk 
imqiegħed f'dan l-Artikolu 3a ġdid  l-Artikolu 11 għandu jitħassar. 

Emenda 104
Anne Ferreira

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tgħhom mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-

imħassra
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artikolu, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) ċertezza dwar użu ulterjuri tas-
sustanza jew ta' l-oġġett;
(b) is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu 
użati direttament mingħajr kwalunkwe 
proċessar ulterjuri ħlief prattika 
industrijali normali;
(c) is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti 
bħala parti integrali ta' proċess ta' 
produzzjoni; u
(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa 
għall-użu speċifiku u mhuwiex ser 
jirriżulta f'impatti ġenerali li jikkawżaw 
ħsara lill-ambjent jew is-saħħa tal-
bniedem.
2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri 
biex jiġu determinati l-kriterji li 
għandhom jiġu sodisfatti għal sustanzi 
jew oġġetti speċifiċi li għandhom jitqiesu 
bħala prodotti sekondarji u mhux bħala 
skart kif imsemmi fil-punt (1) ta' l-
Artikolu 3. Dawn il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

Or. fr

Il-linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni (21 ta' Frar 2007) huma l-qafas relevanti biex tiġi 
ċċarata din il-kwistjoni u biex jiġu evitati proċeduri legali potenzjali.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni li tinsab fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tista' twassal għal aktar konfużjoni u 
għal reklassifikazzjoni mhix mixtieqa ta' l-iskart bħala sottoprodotti. Għalhekk il-kunċett ta' 
'sottoprodott' jirrappreżenta għajn konsiderevoli ta' azzjonijiet legali u theddida għall-ħarsien 
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ta' l-ambjent u tas-saħħa, kif ukoll għall-objettivi ta' protezzjoni ta' livell għoli f'dawn iż-żewġ 
oqsma. M'hemmx raġuni biex tiżdied kategorija ġdida bejn prodotti u skart.

Emenda 105
Johannes Blokland

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tgħhom mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-
artikolu, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tgħhom mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-
artikolu, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet ta' l-Anness–Ia  
:

(a) ċertezza dwar użu ulterjuri tas-
sustanza jew ta' l-oġġett;
(b) is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu 
użati direttament mingħajr kwalunkwe 
proċessar ulterjuri ħlief prattika 
industrijali normali;
(c) is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti 
bħala parti integrali ta' proċess ta' 
produzzjoni; u
(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa 
għall-użu speċifiku u mhuwiex ser 
jirriżulta f'impatti ġenerali li jikkawżaw 
ħsara lill-ambjent jew is-saħħa tal-
bniedem.
2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri 
biex jiġu determinati l-kriterji li għandhom 
jiġu sodisfatti għal sustanzi jew oġġetti 
speċifiċi li għandhom jitqiesu bħala 
prodotti sekondarji u mhux bħala skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3. Dawn 
il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 

2. L-Anness –Ia jista' jkun emendat biex 
jiġu determinati l-kriterji li għandhom jiġu 
sodisfatti biex sustanzi jew oġġetti speċifiċi 
jitqiesu bħala prodotti sekondarji u mhux 
bħala skart kif imsemmi fil-punt (1) ta' l-
Artikolu 3. Fejn ikun għad hemm dubju, 
jistgħu jiġu adottati miżuri ulterjuri 
sabiex jikkjarifikaw jekk sustanza tkunx 
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mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

prodott sekondarju jew skart. Dawn il-
miżuri, inklużi kriterji ambjentali u ta' 
kwalità, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 36(2).

3. Sottoprodott, fil-qafas ta' din id-
Direttiva mhux skart u għalhekk jista' 
jitiqies bħala prodott.

Or. en

(Skond l-Artikolu 62(1)d tar-regoli ta' proċedura, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
(COM(2007)59 tal-21 ta' Frar 2007) tista' titqies bħala fatt ġdid li sar magħruf wara l-ewwel 

qari (13 ta' Frar 2007).)

Ġustifikazzjoni

L-iskema tad-deċiżjoni fl-Anness II ta' din il-komunikazzjoni hija strument tajjeb biex wieħed 
jiġġudika jekk materjal huwiex sottoprodott jew skart. Għandu jkun ċar ukoll li fil-
leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar l-iskart hemm biss żewġ kategoriji: skart jew mhux skart (jew 
prodott). Għalhekk għandu jkun iċċarat li sottoprodott mhuwiex skart, imma prodott, sabiex 
ikun evitat kwalunkwe ripetizzjoni jew vojt bejn il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart u r-REACH.

Emenda 106
Anne Laperrouze

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tgħhom mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-
artikolu, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

imħassra

(a) ċertezza dwar użu ulterjuri tas-
sustanza jew ta' l-oġġett;
(b) is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu 
użati direttament mingħajr kwalunkwe 
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proċessar ulterjuri ħlief prattika 
industrijali normali;
(c) is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti 
bħala parti integrali ta' proċess ta' 
produzzjoni; u
(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa 
għall-użu speċifiku u mhuwiex ser 
jirriżulta f'impatti ġenerali li jikkawżaw 
ħsara lill-ambjent jew is-saħħa tal-
bniedem.
2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri 
biex jiġu determinati l-kriterji li 
għandhom jiġu sodisfatti għal sustanzi 
jew oġġetti speċifiċi li għandhom jitqiesu 
bħala prodotti sekondarji u mhux bħala 
skart kif imsemmi fil-punt (1) ta' l-
Artikolu 3. Dawn il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

Or. en

(Il-Kummissjoni ppublikat il-Komunikazzjoni Interpretattiva tagħha dwar is-sottoprodotti fl-
ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Dan jista' jiġi kkunsidrat bħala fatt ġdid.)

Ġustifikazzjoni

Fil-verżjoni attwali tiegħu, l-Artikolu 4 dwar is-sottoprodotti jista' jintuża biex jiġu evitati d-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart u d-Direttiva Reach. Il-periklu ta' dan l-Artikolu huwa żieda 
fl-inċertezza legali.
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Emenda 107
Marcello Vernola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tgħhom mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-
artikolu, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn 
proċess ta' produzzjoni, li l-għan primarju 
tiegħu mhuwiex il-produzzjoni ta' dak l-
oġġett, jista' jitqies li mhuwiex skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3 iżda 
bħala prodott sekondarju biss jekk, u 
esklussivament, jiġu sodisfatti l-
kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jkunu miżmuma milli jimponu kundizzjonijiet addizzjonali 
li jistgħu jrendu l-implimentazzjoni tad-Direttiva aktar diffiċili. 

Emenda 108
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (a)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) ċertezza dwar użu ulterjuri tas-sustanza 
jew ta' l-oġġett;

(a) hemm ċertezza dwar użu ulterjuri tas-
sustaza jew ta' l-oġġett u jeżisti suq għal 
dan,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa ovvju li jrid jeżisti suq għall-prodotti. Dan għandu jkun kundizzjoni minn qabel għall-
prodotti sekondarji wkoll.



PE402.733v01-00 64/71 AM\711129MT.doc

MT

Emenda 109
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu 
użati direttament mingħajr kwalunkwe 
proċessar ulterjuri ħlief prattika industrijali 
normali;

(b) is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu 
użati direttament mingħajr kwalunkwe 
proċessar ulterjuri ħlief prattika industrijali 
normali fejn għandhom jitqiesu 
kontaminanti speċifiċi għall-iskar,

Or. de

(Il-pożizzjonji komuni fiha artikolu ġdid dwar is-sottoprodotti)

Ġustifikazzjoni

Sustanzi miksuba minn proċess ta' produzzjoni fejn tali sustanzi mhumiex l-iskop prinċipali ta' 
dak il-proċess, jista' jkun fihom kontaminanti. Jekk sustanza jkun fiha kontaminanti speċifiċi 
għall-iskart, li ma jinstabux fi prodotti oħra wżati għall-istess raġuni, dan jindika intenzjoni li 
s-sustanza tintrema. Dan għandu jiġi ċċarat fl-Artikolu 4.

Emenda 110
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti 
bħala parti integrali ta' proċess ta' 
produzzjoni; u

(c) is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti 
bħala parti integrali ta' proċess ta' 
produzzjoni bl-iżgurar tal-kwalità 
f'kompożizzjoni partikolari jew b' 
speċifikazzjonijiet definiti, u  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex sustanza tkun definita bħala prodott trid tkun ta' kwalità kostanti. Dan għandu jkun 
kundizzjoni minn qabel għall-prodotti sekondarji.
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Emenda 111
Karin Scheele

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa għall-
użu speċifiku u mhuwiex ser jirriżulta 
f'impatti ġenerali li jikkawżaw ħsara lill-
ambjent jew is-saħħa tal-bniedem.

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa għall-
użu speċifiku u mhuwiex ser jirriżulta 
f'impatti ġenerali li jikkawżaw ħsara lill-
ambjent jew is-saħħa tal-bniedem.
Għandhom jittieħdu miżuri biex ikun 
żgurat li kontaminanti speċifiċi għall-
iskart ma jidħlux fiċ-ċiklu ta' materjali fi 
kwantitajiet li jistgħu jipperikolaw is-
saħħa jew l-ambjent.

Or. de

(Il-pożizzjonji komuni fiha artikolu ġdid dwar is-sottoprodotti)

Ġustifikazzjoni

Sustanzi miksuba minn proċess ta' produzzjoni fejn tali sustanzi mhumiex l-iskop prinċipali ta' 
dak il-proċess, jista' jkun fihom kontaminanti. Jekk sustanza jkun fiha kontaminanti speċifiċi 
għall-iskart, li ma jinstabux fi prodotti oħra wżati għall-istess raġuni, dan jindika intenzjoni li 
s-sustanza tintrema. Dan għandu jiġi ċċarat fl-Artikolu 4.

Emenda 112
Marcello Vernola

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa għall-

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa għall-
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użu speċifiku u mhuwiex ser jirriżulta 
f'impatti ġenerali li jikkawżaw ħsara lill-
ambjent jew is-saħħa tal-bniedem.

użu speċifiku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-aħħar klawżola tal-pożizzjoni komuni tidher li hija bla użu, peress li diġà huwa stipulat li r-
rekwiżiti legali marbuta mal-ħarsien ta' l-ambjent u tas-saħħa jridu jiġu rrispettati.

Emenda 113
Mojca Drčar Murko

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi, i.e. is-
sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-
rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk 
ambjentali u ta' protezzjoni tas-saħħa 
għall-użu speċifiku u mhuwiex ser 
jirriżulta f'impatti ġenerali li jikkawżaw 
ħsara lill-ambjent jew is-saħħa tal-
bniedem.

(d) użu ulterjuri huwa skond il-liġi i.e. is-
sottoprodott ma jistax ikun tali li l-
manifattur huwa obligat li jiskartah jew l-
użu ta' liema huwa projbit skond il-liġi ta' 
l-UE u dik nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 huwa ġdid. Il-pożizzjoni komuni, fil-punti (a), (b), u (c) tintroduċi test kumulattiv 
fi tliet partijiet stipulat fil-każistika riċenti ta' l-ECJ. Barra minn dan it-test, l-ECJ innota li l-
użu li għandu jsir mis-sottoprodott għandu jkun legali. Il-kliem tal-punt (d) fil-pożizzjoni 
Komuni mhix preċiż biżżejjed; għandu jinbidel bil-kliem użati mill-Kummissjoni fil-
Komunikazzjoni Interpretattiva dwar l-iskart u s-sottoprodotti minn 21 ta' Frar, 2007.
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Emenda 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri
biex jiġu determinati l-kriterji li għandhom 
jiġu sodisfatti għal sustanzi jew oġġetti 
speċifiċi li għandhom jitqiesu bħala 
prodotti sekondarji u mhux bħala skart kif 
imsemmi fil-punt (1) ta' l-Artikolu 3.
Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposta leġiżlattiva biex jiġu 
determinati l-kriterji ambjentali u ta' 
kwalità li għandhom jiġu sodisfatti għal 
sustanzi jew oġġetti speċifiċi li għandhom 
jitqiesu bħala prodotti sekondarji u mhux 
bħala skart kif imsemmi fil-punt (1) ta' l-
Artikolu 3. Fin-nuqqas ta' kriterji bħal 
dawn fuq livell tal-Komunità jew każistika 
Ewropea applikabbli, is-sustanzi, il-
materjali jew l-oġġetti kkonċernati 
għandhom jibqgħu jitqiesu bħala skart.

Or. en

(Introduzzjoni mill-ġdid parzjali ta' l-emenda 107/121 u ta' l-emenda 7 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li d-definizzjoni l-ġdida ta' sottoprodotti ma toħloqx vojt li 
jippermetti li ċertu skart jevita d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Għalhekk, għandhom 
jitwaqqfu kriterji speċifiċi ambjentali u ta' kwalità qabel ma tkun tista' ssir ir-
riklassifikazzjoni. Peress li kriterji bħal dawn ikunu jiffurmaw elementi essenzjali, għandhom 
jiġu adottati b’kodeċiżjoni.

Emenda 115
Mojca Drčar Murko

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri 
biex jiġu determinati l-kriterji li 

2. Il-Kummissjoni tista', abbażi tal-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, u 
wara li tikkunsidra l-prinċipju 
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għandhom jiġu sodisfatti għal sustanzi 
jew oġġetti speċifiċi li għandhom jitqiesu 
bħala prodotti sekondarji u mhux bħala 
skart kif imsemmi fil-punt (1) ta' l-
Artikolu 3. Dawn il-miżuri, imfassla 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 36(2).

kawtelatorju, l-kwistjonijiet ta' ambjent u 
saħħa kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-każistika, tadotta miżuri biex 
tiddeterminajekk sustanzi speċifiċi jew 
oġġetti jistgħux jitqiesu bħala sottoprodott 
u mhux bħala skart. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati jew permezz ta' 
proposta leġiżlattiva jew skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2), kif xieraq.

Fin-nuqqas ta' miżuri bħal dawn adottati 
fuq livell ta' l-UE jew każistika Ewropea 
applikabbli speċifika għal kull każ, il-
materjali jew sustanzi kkonċernati 
għandhom jibqgħu jitqiesu bħala skart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 japplika għal varjetà wiesgħa ta' proċessi u jirrappreżenta kategorija legali 
ġdida.  Sabiex jinżamm livell għoli ta' ċertezza legali, d-definizzjoni ta' prodotti sekondarji 
għandha tkun interpretata b'mod ristrett.  Jeħtieġ li jkun enfasizzat li fin-nuqqas ta' miżuri 
adottati fuq il-livell ta' l-UE, materjali u sustanzi qed ikomplu jitqiesu bħala skart.

Emenda 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2a. Il-paragrafi 1 u 2 mhux se jkunu 
applikabbli għall-iskop ta' ġarr 
transkonfinali bil-baħar lejn pajjiżi terzi.

Or. en
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(Emenda ġdida biex tindirizza nuqqas fl-ewwel qari sabiex tkun żgurata koerenza ma' l-
obbligi internazzjonali)

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' "sottoprodotti" mhux magħruf  fil-leġiżlazzjoni internazzjonali dwar l-iskart 
bħall-Konvenzjoni ta' Basel dwar il-ġarr transkonfinali bil-baħar ta' skart perikoluż u ta' 
skart ieħor. Sabiex tkun żgurata konformità sħiħa ma' l-obbligi internazzjonali, is-
sottoprodotti għandhom ikomplu jitiqiesu bħala skart għall-skopijiet ta' ġarr transkonfinali 
bil-baħar.

Emenda 117
Françoise Grossetête

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Ċertu skart speċifikat m'għandux jibqa' 
jkun skart skond it-tifsira tal-punt (1) ta' 
l-Artikolu 3 meta dan ikun għadda minn 
operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma ma' 
kriterji speċifiċi li għandhom jiġu 
żviluppati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni biex tiddetermina jekk, 
bħala eċċezzjoni, tip ta' skart waqaf milli 
jkun ikkunsidrat skart meta dan ikun 
għadda minn operazzjoni ta' rkupru għal 
skopijiet ta' riċiklaġġ u jikkonforma ma' 
kriterji speċifiċi li għandhom jiġu 
żviluppati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin

(a) is-sustanza jew l-oġġett ikun użat 
komunement għal skop speċifiku;

(a) is-sustanza jew l-oġġett ikun użat 
komunement għal skopijiet speċifiċi;

(b) jeżistu suq jew domanda għal tali 
sustanza jew oġġett;

(b) jeżistu suq għal tali sustanza jew 
oġġett;

(c) is-sustanza jew l-oġġett jissodisfa r-
rekwiżiti tekniċi għall-iskop speċifiku 
msemmi fil-punt (a) u jissodisfa l-
leġislazzjoni u l-istandards applikabbli 
eżistenti għall-prodotti; u

(c) is-sustanza jew l-oġġett jissodisfa r-
rekwiżiti tekniċi għall-iskop speċifiku u 
jissodisfa l-leġislazzjoni u l-istandards 
applikabbli eżistenti għall-prodotti; u

(d) l-użu tas-sustanza jew l-oġġett ma 
jwasslux għal impatti ġenerali li jagħmel 
ħsara lill-ambjenta jew lis-saħħa tal-
bniedem .

(d) l-użu tas-sustanza jew l-oġġett ma 
jwasslux għal impatti ġenerali li jagħmlu 
ħsara lill-ambjent jew lis-saħħa tal-
bniedem .

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond l-liġi attwali ta' l-UE, skart li jiġi proċessat biex isir fjuwil jibqa' skart sakemm 
jinħaraq jew issir kombustjoni. Id-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni ta' l-Iskart tipprovdi reġim 
regolatorju strett kif ukoll standards ta' operat li jiżguraw livelli għolja ta' ħarsien tas-saħħa 
u ta' l-ambjent. Id-deklassifikazzjoni ta' tali skart ifisser li l-ħruq tiegħuy ma jibqax suġġett 
għad-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni ta' l-Iskart u lanqas għar-regolament dwar il-ġarr bil-
baħar ta' l-iskart. Dan jista' jkollu impatt ambjentali kuntrarju. 

Emenda 118
Johannes Blokland

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Ċertu skart speċifikat m'għandux jibqa'
jkun skart skond it-tifsira tal-punt (1) ta' l-
Artikolu 3 meta dan ikun għadda minn 
operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma ma' 
kriterji speċifiċi li għandhom jiġu 
żviluppati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni biex tiddetermina jekk, 
bħala eċċezzjoni, tip ta' skart waqaf milli 
jkun ikkunsidrat skart fl-ambitu tal-punt (1) 
ta' l-Artikolu 3, meta dan ikun għadda 
minn operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma 
ma' kriterji speċifiċi li għandhom jiġu 
żviluppati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) is-sustanza jew l-oġġett ikun użat 
komunement għal skop speċifiku;

(a) is-sustanza jew l-oġġett ikun użat 
komunement għal skop speċifiku;

(b) jeżistu suq jew domanda għal tali 
sustanza jew oġġett;

(b) jeżistu suq jew domanda għal tali 
sustanza jew oġġett;

(c) is-sustanza jew l-oġġett jissodisfa r-
rekwiżiti tekniċi għall-iskop speċifiku 
msemmi fil-punt (a) u jissodisfa l-
leġislazzjoni u l-istandards applikabbli 
eżistenti għall-prodotti; u

(c) is-sustanza jew l-oġġett jissodisfa r-
rekwiżiti tekniċi għall-iskop speċifiku 
msemmi fil-punt (a) u jissodisfa l-
leġislazzjoni u l-istandards applikabbli 
eżistenti għall-prodotti; u

(d) l-użu tas-sustanza jew l-oġġett ma 
jwasslux għal impatti ġenerali li jagħmel 
ħsara lill-ambjenta jew lis-saħħa tal-
bniedem .

(d) l-użu tas-sustanza jew l-oġġett ma 
jwasslux għal impatti ġenerali li jagħmel 
ħsara lill-ambjenta jew lis-saħħa tal-
bniedem .

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tressiq mill-ġdid ta' parti mill-emenda 45 minn l-ewwel qari tal-PE sabiex ikunu aktar ċari 
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l-kundizzjonijiet taħt liema skart jieqaf jiġi kkunsidrat skart.
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