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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' adozzjoni ta' direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar  l-iskart
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill Kunsill (COM(2005)0667),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0000/2008),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 1 a (ġdida)

(1a) L-ewwel objettiv ta' kwalunkwe 
politika dwar l-iskart għandu jkun li jiġu 
mminimizzati l-effetti negattivi ta' l-
iġġenerar u l-immaniġġjar ta' skart fuq 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Il-
leġiżlazzjoni dwar l-iskart għandha 
timmira wkoll li tnaqqas l-użu ta' riżorsi, 
u li tkun favur l-applikazzjoni prattika tal-
ġerarkija ta' l-iskart.

                                               
1 ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 136.
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Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 1). Idealment din għandha tiġi l-
ewwel fil-lista tal-premessi peress li tagħti ħarsa ġenerali siewja ta' dawk li l-Parlament iqis 
li huma l-għanijiet ewlenin fl-immaniġġjar ta' l-iskart.

Emenda 2
Premessa 1 b (ġdida)

(1b) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' 
Frar 1997 dwar strateġija tal-Komunità 
għall-immaniġġjar ta' l-iskart1, il-Kunsill 
ikkonferma li l-prevenzjoni ta' l-iskart 
għandha tkun l-ewwel prijorità fl-
immaniġġjar ta' l-iskart, u li l-użu mill-
ġdid u r-riċiklaġġ ta' materjal għandhom 
jieħdu preċedenza fuq l-irkupru permezz 
ta' l-enerġija ta' l-iskart, meta u sakemm 
dawn ikunu l-aħjar għażliet ekoloġiċi.
1 ĠU C 76, 11.3.1997, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Emenda li dwarha kien hemm qbil fil-Parlament fl-ewwel qari (emenda 1). Huwa importanti 
li din ir-riferenza tiddaħħal fl-istorja tal-ġerarkija ta' l-iskart sabiex il-premessa tkun tista' 
tagħti sfond komplet lil din il-proposta.

Emenda 3
Premessa 2

(2) Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm 
ta’ Azzjoni tal-Komunità għall-Ambjent  
issejjaħ għall-iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-
leġislazzjoni fuq l-iskart, inkluża kjarifika 
tad-distinzjoni bejn skart u dak li mhux 
skart, u għall-iżvilupp ta' miżuri rigward il-
prevenzjoni ta' l-iskart.

(2) Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm 
ta’ Azzjoni tal-Komunità għall-Ambjent  
issejjaħ għall-iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-
leġislazzjoni fuq l-iskart, inkluża kjarifika 
tad-distinzjoni bejn skart u dak li mhux 
skart, u għall-iżvilupp ta' miżuri rigward il-
prevenzjoni ta' l-iskart, inkluż l-iffissar ta'
objettivi.
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kompletezza, tinħtieġ riferenza fil-premessi għall-inklużjoni mill-
Parlament ta' miri.

Emenda 4
Premessa 21

(21) Sabiex jiġi verifikat jew kalkulat jekk 
intlaħqux il-miri ta' riċiklaġġ u rkupru 
mniżżlin fid-Direttiva 94/62/KE tal-
Parlament u tal-Kunsill ta' l-20 ta' 
Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart
mill-imballaġġ, id-Direttiva 2000/53/KE 
tal-Parlament u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Settembru 2000 dwar vetturi li m' 
għadhomx jintużaw, id-Direttiva 2002/96 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) u d-Sabiex 
jiġi verifikat jew kalkulat jekk intlaħqux il-
miri ta' riċiklaġġ u rkupru mniżżlin fid-
Direttiva 94/62/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 1994 dwar l-
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, id-
Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar 
vetturi li m' għadhomx jintużaw, id-
Direttiva 2002/96 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar 
skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
(WEEE) u d-Direttiva 2006/66/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 
Settembru 2006 dwar batteriji u 
akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' 
akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 
91/157/KEE kif ukoll leġislazzjoni 
Komunitarja rilevanti oħra, l-ammonti ta' 
l-iskart li ma jibqax skart għandu jitqies 
bħala skart riċiklat u rkuprat

(21) Sabiex jiġi verifikat jew kalkulat jekk 
intlaħqux il-miri ta' riċiklaġġ u rkupru 
mniżżlin fid-Direttiva 94/62/KE tal-
Parlament u tal-Kunsill ta' l-20 ta' 
Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart
mill-imballaġġ, id-Direttiva 2000/53/KE 
tal-Parlament u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Settembru 2000 dwar vetturi li m' 
għadhomx jintużaw, id-Direttiva 2002/96 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) u d-Sabiex 
jiġi verifikat jew kalkulat jekk intlaħqux il-
miri ta' riċiklaġġ u rkupru mniżżlin fid-
Direttiva 94/62/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 1994 dwar l-
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, id-
Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar 
vetturi li m' għadhomx jintużaw, id-
Direttiva 2002/96 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar 
skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
(WEEE) u d-Direttiva 2006/66/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 
Settembru 2006 dwar batteriji u 
akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' 
akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 
91/157/KEE1 kif ukoll leġislazzjoni 
Komunitarja rilevanti oħra, iskart li ma 
jibqax skart għandu jitqies biss bħala skart 
riċiklat u rkuprat meta l-ħidma ta' użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u rkupru titlesta.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Pożizzjoni Komuni fir-rigward ta' skart li ma jibqax skart inbidel meta mqabbel 
                                               
1fn
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mat-test oriġinali tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, sabiex titħares l-integrità tal-kunċett tar-
riċiklaġġ huwa importanti li t-'tmiem ta' l-iskart' ma jiġix imfixkel mar-riċiklaġġ, u dan huwa 
l-għan ta' din l-emenda.

Emenda 5
Artikolu 2 paragrafu 1, ittra (c)

(ċ) 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;

(ċ) 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 jew fuq sit ieħor;

Ġustifikazzjoni
Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 15/134/102/123/126). Meta 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. Għaldaqstant il-Parlament qies li jkun xieraq li jeskludi mill-
kamp t'applikazzjoni ta' din id-Direttiva dak il-materjal naturali skavat li ma jkunx
kontaminat u li jista' jintuża fl-istat naturali tiegħu, kemm fl-istess sit jew f'sit ieħor.

Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (fa) (ġdid)

(fa) sediment u ħama naturali li ma 
jkollhomx karatteristiċi perikolużi kif 
iddefinit fl-Anness III.

Ġustifikazzjoni
Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 15/134/102/123/126). Hija l-opinjoni 
tal-Parlament li ma jkunx prattikabbli li l-qlugħ ta' sediment u ta' ħama minn massa ta' ilma u 
t-tqegħid tiegħu f'banda oħra fl-istess massa ta' ilma jiġi kkategorizzat bħala 'trattament ta' l-
ilma', u lanqas ma jkun ta' ġid għall-ambjent. Il-Parlament jippreferi jsegwi l-metodu ta' l-
OECD li jimplika li ċ-ċaqliq ta' dan il-materjal fl-ambjent naturali tiegħu huwa forma ta' użu 
mill-ġdid li bih ma jsirx skart.

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 2, punt (d a) (ġdid)

(da) ħama tad-drenaġġ, meta jintuża fil-
biedja b'konformità mad-Direttiva tal-
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Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 
dwar il-ħarsien ta' l-ambjent, u b'mod 
partikulari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-
drenaġġ jintuża fil-biedja1.
_____

1 ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6. Id-Direttiva kif 
emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 
807/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36).

Ġustifikazzjoni
Ibbażata fuq emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 15/134/102/123/126) Ir-
riċiklaġġ ta' ħama għall-użu fil-biedja, wara l-ipproċessar xieraq, għandu jkun eżentat minn 
din id-Direttiva peress li huwa diġà kopert mid-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE dwar il-
protezzjoni ta' l-ambjent, u b'mod partikulari, tal-ħamrija. Dik id-Direttiva tkopri l-
ipproċessar tal-ħama b'mod li tipprevjieni kwalunkwe effett ħażin possibbli fuq il-ħamrija, il-
pjanti, l-annimali u l-bnedmin. Għandu jkun evitat li xi aspetti taż-żewġ Direttivi jiġu 
dduplikati.

Emenda 8
Artikolu 3, Nru 14

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" tfisser 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, fl-impjant jew 
fl-ekonomija b'mod ġenerali, 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 tal-Komunità dwar is-
saħħa u ma' l-istandards applikabbli tal-
Komunità;
6) tagħti prijorità għolja lill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u lill-ħarsien ta' l-
ambjent u timinimizza l-formazzjoni, ir-
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rilaxx u t-tixrid ta' sustanzi perikolużi fil-
proċess.
L-Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta' 
operazzjonijiet ta' rkupru;

Justification

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 2

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 
jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

2. Abbażi tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri 
biex jiġu determinati l-kriterji li għandhom 
jiġu sodisfati għal sustanzi jew oġġetti 
speċifiċi li għandhom 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 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).

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni komuni fiha Artikolu ġdid dwar Prodotti Sekondarji, kif mitlub mill-Parlament 
(emenda 107/121).  Din hija kwistjoni li fuqha m'hemmx qbil: hija l-opinjoni tar-Rapporteur 
li għandha tittieħed l-opportunità sabiex prodotti sekondarji jiġu ddefiniti fid-Direttiva ta' 
Qafas dwar l-Iskart minflok li s-soluzzjoni għal din il-kwistjoni tiġi posposta għal data mhix 
magħrufa. Ir-rapporteur temmen ukoll li huwa meħtieġ li ssir dispożizzjoni għal aktar ċarezza 
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billi jiżdied it-test fil-paragrafu 2.

Emenda 10
Artikolu 5, paragrafu 1, subparagrafu 2 a (ġdid)

Il-kriterji għandhom iqisu kull periklu ta’ 
użu jew trasport, tas-sustanza jew oġġett, 
li jista’ jkun ta’ periklu għall-ambjent, u 
għandhom jiġu stabbiliti fuq livell li 
jiggarantixxi livell għoli ta’ ħarsien għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tintroduċi mill-ġdid it-test tal-proposta tal-Kummissjoni, li l-Kunsill kien 
neħħa.  Huwa importanti għall-Parlament li jagħti prijorità għolja lit-trażżin tar-riskju u l-
kisba ta' livell għoli ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent meta l-iskart ma 
jibqax skart.

Emenda 11
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Skart li ma jibqax skart bi qbil mal-
kondizzjonijiet u l-kriterji speċifiċi 
imsemmija fil-paragrafu 1 ma jibqax skart 
bi qbil mal-paragrafu 1 ukoll għall-fini 
tal-miri ta' l-irkupru u r-riċiklaġġ mniżżlin 
fid-Direttivi 94/62/KE, 2000/53/KE, 
2002/96/KE u 2006/66/KE u leġislazzjoni 
Komunitarja rilevanti oħra.

3. Skart li ma jibqax skart skond il-
paragrafi 1 u 2 jitqiesu biss għall-miri ta' l-
irkupru u r-riċiklaġġ mniżżlin fid-Direttivi 
94/62/KE, 2000/53/KE, 2002/96/KE u 
2006/66/KE u leġislazzjoni Komunitarja 
rilevanti oħra meta l-ħidma ta' użu mill-
ġdid, riċiklaġġ u rkupru titlesta.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu tal-Pożizzjoni Komuni ġie mwessa' u t-test tiegħu kemmxejn mibdul meta 
mqabbel mat-test oriġinali tal-Kummissjoni. Din l-emenda hija maħsuba sabiex tintroduċi 
ċarezza akbar. Sabiex titħares l-integrità tal-kunċett tar-riċiklaġġ huwa importanti li t-'tmiem 
ta' l-iskart' ma jiġix imfixkel mar-riċiklaġġ, u dan huwa l-għan ta' din l-emenda.

Emenda 12
Artikolu 5, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Sa ... il-Kummissjoni għandha, jekk 
xieraq, tagħmel proposti biex ikun 
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determinat jekk talanqas il-flussi ta’ skart 
li ġejjin jaqgħux taħt id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan l-Artikolu, u jekk iva, liema 
speċifikazzjonijiet għandhom japplikaw 
għalihom: kompost, aggregati, karta, 
ħġieġ, metall, tajers li mhux se jintużaw 
aktar, u skart tat-tessuti.
*5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill għamel premessa minn din l-emenda (emenda 45 fl-ewwel qari) u niżżilha fost l-
affarijiet li d-direttiva "għandha tiċċara" - iżda li ma tiċċarax. Id-direttiva toffri opportunità 
sabiex tibda leġiżlazzjoni li tikkjarifika li hija ferm meħtieġa. Din l-opportunità m'għandhiex 
tintilef. Il-kliem 'ħwejjeġ użati' issa nbidlu għal 'skart tat-tessuti' sabiex tikkonforma mat-
termini tal-Katalgu Ewropew ta' l-Iskart, skond id-deċiżjoni tal-Kunsill 2000/532/KE.

Emenda 13
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Stat Membru jista’ jqis skart bħala skart 
perikoluż fejn, anki jekk ma jkunx imniżżel 
hekk fil-lista ta’ skart, ikollu waħda jew 
aktar mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness 
III. L-Istat Membru għandu jinnotifika tali 
każijiet lill-Kummissjoni fir-rapport 
ipprovdut fl-Artikolu 34(1), u għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni rilevanti kollha. Fid-dawl 
tan-notifiki rċevuti, il-lista għandha tiġi 
riveduta sabiex tittieħed deċiżjoni dwar l-
adattament tagħha.

2. Stat Membru jista’ jqis skart bħala skart 
perikoluż fejn, anki jekk ma jkunx imniżżel 
hekk fil-lista ta’ skart, ikollu waħda jew 
aktar mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness 
III. L-Istat Membru għandu jinnotifika 
minnufih tali każijiet lill-Kummissjoni u 
jniżżilhom fir-rapport ipprovdut fl-Artikolu 
34(1), u għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
bl-informazzjoni rilevanti kollha. Fid-dawl 
tan-notifiki rċevuti, il-lista għandha tiġi 
riveduta sabiex tittieħed deċiżjoni dwar l-
adattament tagħha.

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 50).Il-Parlament jagħti prijorità 
għolja sabiex jiżgura li r-revoka tad-Direttiva dwar l-Iskart Perikoluż ma twassalx għal 
standards aktar baxxi ta' protezzjoni.

Emenda 14
Artikolu 6, paragrafi 3, 4 u 4 a (ġodda)

3. Fejn Stat Membru jkollu provi li juru li 
skart speċifiku li jidher fil-lista bħala skart 

3. Fejn Stat Membru jkollu provi li juru li 
skart speċifiku li jidher fil-lista bħala skart 
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perikoluż ma juri l-ebda waħda mill-
karatteristiċi elenkati fl-Anness III, jista’ 
jqis dak l-iskart bħala skart mhux 
perikoluż. L-Istat Membru għandu 
jinnotifika tali każijiet lill-Kummissjoni 
permezz tar-rapport ipprovdut fl-Artikolu 
34(1) u għandu jipprovdi l-provi meħtieġa 
lill-Kummissjoni. Fid-dawl tan-notifiki 
rċevuti, il-lista għandha tiġi riveduta sabiex 
tittieħed deċiżjoni dwar l-adattament 
tagħha.

perikoluż ma juri l-ebda waħda mill-
karatteristiċi elenkati fl-Anness III, huwa 
għandu minnufih jgħarraf lill-
Kummissjoni b'dawn il-każijiet u għandu 
jipprovdi l-provi meħtieġa lill-
Kummissjoni. Fid-dawl tan-notifiki 
rċevuti, il-lista għandha tiġi riveduta sabiex 
tittieħed deċiżjoni dwar l-adattament 
tagħha.

4. Il-miżuri relatati mar-reviżjoni tal-lista 
biex jiġi deċiż l-adattament tagħha skond 
il-paragrafi 2 u 3, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

4. Il-miżuri relatati mar-reviżjoni tal-lista 
biex jiġi deċiż l-adattament tagħha skond 
il-paragrafi 2 u 3, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 36(2).

4a. L-Istati Membri jistgħu jittrattaw l-
iskart bħala skart mhux perikoluż wara li 
l-adattament tal-lista tkun ġiet adottata.

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-emenda 51/72 mill-ewwel qari. L-ewwel parti ta' l-emenda tikkonċerna l-
interess tal-Parlament li jinżamm livell għoli ta' protezzjoni u rappurtaġġ. It-tieni parti hija 
kjarifika meħtieġa.

Emenda 15
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Sabiex jissaħħu l-prevenzjoni u l-irkupru 
ta' l-iskart, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
miżuri leġislattivi jew mhux leġislattivi 
biex jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika 
jew ġuridika li professjonalment tiżviluppa, 
timmanifattura, tipproċessa u tittratta jew 
tbigħ prodotti (produttur tal-prodott) 
għandha responsabbiltà estiża tal-
produttur.

1. Sabiex jissaħħu l-prevenzjoni, l-irkupru, 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' l-iskart, l-
Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
leġislattivi jew mhux leġislattivi biex 
jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li professjonalment tiżviluppa, 
timmanifattura, tipproċessa u tittratta jew 
tbigħ prodotti (produttur tal-prodott) 
għandha responsabbiltà estiża tal-
produttur.

Tali miżuri jistgħu jinkludu aċċettazzjoni 
ta' prodotti meħudin lura u ta' l-iskart li 
jibqa' wara li dawk il-prodotti jkunu 
ntużaw, kif ukoll l-immaniġġar 

Tali miżuri jistgħu jinkludu aċċettazzjoni 
ta' prodotti meħudin lura u ta' l-iskart li 
jibqa' wara li dawk il-prodotti jkunu 
ntużaw, kif ukoll l-immaniġġar 
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sussegwenti ta' l-iskart u r-responsabbiltà 
finanzjarja għal tali attivitajiet.

sussegwenti ta' l-iskart u r-responsabbiltà 
finanzjarja għal tali attivitajiet.  Dawn il-
miżuri jistgħu jinkludu wkoll l-obbligu li 
tingħata informazzjoni aċċessibbli għall-
pubbliku dwar kemm prodott jista' jerġa' 
jintuża jew huwa riċiklabbli.

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq emendi adottati fl-ewwel qari (emendi 35 u 37) adattati għat-test attwali 
tal-Kunsill. Skond it-test tal-Kunsill dawn il-miżuri huma volontarji iżda l-Parlament jemmen, 
fl-emenda tiegħu għal dak li kien l-Artikolu 5, li dawn għandhom ikunu obligatorji. Il-
Parlament jagħti prijorità għolja lis-sehem tal-pubbliku fil-proċessi ta' l-użu mill-ġdid u tar-
riċiklaġġ.

Emenda 16
Artikolu 7, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri adegwati sabiex jinkuraġġixxu l-
istabbiliment ta' faċilitajiet li jagħmlu 
possibbli t-tiswija u l-użu mill-ġdid, u ta' 
faċilitajiet għall-ġbir separat, teħid lura u 
rimi ta' prodotti b'mod responsabbli fi 
tmiem il-'ħajja' tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 35). Il-
Parlament jemmen li dan it-test huwa meħtieġ sabiex isaħħaħ l-appoġġ tiegħu għall-
faċilitajiet ta' tiswija u użu mill-ġdid.

Emenda 17
Artikolu 7, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa kemm hi 
xierqa l-introduzzjoni ta' skemi ta' 
responsabilità estiża tal-produttur għal 
flussi speċifiċi ta' skart fuq livell ta' l-UE, 
fuq il-bażi ta' l-esperjenzi ta' l-Istati 
Membri.
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Ġustifikazzjoni

Emenda vvutata fil-Parlament fl-ewwel qari (emenda 35). Huwa meħtieġ li jkun hemm 
monitoraġġ kontinwu tar-responsabilità tal-produttur sabiex ikun żgurat li dawn l-iskemi 
jkunu effettivi.

Emenda 18
Artikolu 7 a (ġdid)

Artikolu 7a
Prevenzjoni ta' l-iskart

L-Istati Membri għandhom, skond l-
Artikoli 1 u 11, jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex sa l-2012 jistabbilizzaw il-
produzzjoni globali ta' l-iskart tagħhom 
meta mqabbla mal-produzzjoni globali 
annwali fl-2009.
L-istabilizzazzjoni għandha tfisser li ma 
jkun hemm ebda żieda oħra fil-
ġenerazzjoni meta mqabbel mal-bidu tal-
perjodu ta' stabilizzazzjoni.
Bħala tħejjija meħtieġa għall-miżuri 
stipulati fl-Artikolu 26 u wara 
konsultazzjoni mal-partijiet kollha 
interessati, il-Kummissjoni għandha, jekk 
ikun il-każ, tippreżenta l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill bi proposti għal 
miżuri meħtieġa b'appoġġ għall-
attivitajiet ta' prevenzjoni ta' l-Istati 
Membri, sabiex ikopru:
(a) sa l-2009, lista ta' indikaturi li 
jippermettu lill-Istati Membri li 
jimmonitorjaw, jevalwaw u jirrappurtaw 
dwar il-progress tal-programmi u l-miżuri 
tagħhom għall-prevenzjoni ta' l-iskart;
(b) sa l-2010, il-formulazzjoni ta' politika 
dwar id-disinn ekoloġiku ta' prodott li 
tindirizza kemm il-ġenerazzjoni ta' l-iskart 
kif ukoll il-preżenza ta' sustanzi perikolużi 
fl-iskart, bil-għan li jiġu promossi 
teknoloġiji li jiffukaw fuq prodotti li 
jservu fit-tul, li jistgħu jintużaw mill-ġdid 
u li jistgħu jiġu rriċiklati;
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(c) sa l-2010, it-tfassil ta' aktar objettivi 
għat-tnaqqis kwalitattiv u kwantitattiv ta' 
l-iskart għall-2020, ibbażati fuq l-aħjar 
prattika disponibbli;
(d) sa l-2010, il-formulazzjoni ta' pjan ta' 
azzjoni għal miżuri ta' aktar appoġġ fuq 
livell Ewropew maħsuba b'mod 
partikulari biex ibiddlu tendenzi kurrenti 
tal-konsum.

Ġustifikazzjoni

Emenda li dwarha kien hemm qbil fil-Parlament fl-ewwel qari (emenda 37). Il-Parlament 
jagħti prijorità għolja għall-adozzjoni ta' dawn il-miri, għall-prevenzjoni u għar-riċiklaġġ ta' 
l-iskart.

Emenda 19
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
L-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jippromwovu l-użu mill-ġdid 
ta' prodotti, l-aktar permezz ta' l-
istabbiliment u l-appoġġ ta' netwerks ta' 
użu mill-ġdid u ta' tiswija u bl-
istabbiliment, fejn meħtieġ, tal-proċess 
rilevanti u ta' l-istandards tal-prodott.
L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri 
oħrajn għall-promozzjoni ta' l-użu mill-
ġdid, bħall-użu ta' strumenti ekonomiċi, 
kriterji ta' akkwist pubbliku, objettivi 
kwantitattivi jew projbizzjonijiet fuq it-
tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti.

2. Sabiex jikkonformaw ma' l-objettivi ta' 
din id-Direttiva, u sabiex jersqu lejn 
soċjetà Ewropea ta' riċiklaġġ, b'livell 
għoli ta' effiċjenza fir-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-objettivi li 
ġejjin jintlaħqu:

(a) sa l-2020, it-tħejjija għall-użu mill-



PR\705701MT.doc 17/26 PE400.588v01-00

MT

ġdid u r-riċiklaġġ ta' skart tad-djar 
għandu jiżdied għal talanqas 50% f'piż;
(a) sa l-2020, it-tħejjija għall-użu mill-
ġdid u r-riċiklaġġ ta' skart tal-bini u mit-
twaqqigħ ta' bini għandu jiżdied għal 
talanqas 70% f'piż;

Għal dawk il-pajjiżi li għandhom livell ta' 
riċiklaġġ ta' inqas minn 5% f'waħda minn 
dawn il-kategoriji jew li m'għandhom 
ebda ċifri uffiċjali, skond id-data ta' l-
Eurostat bejn l-2000 u l-2005, perjodu 
addizzjonali ta' 5 snin jista' jingħata 
sabiex jintlaħqu l-miri.

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jeżaminaw mill-ġdid l-objettivi 
msemmija fil-punti (a) u (b) u 
jikkunsidraw li jistipulaw objettivi għall-
iskart industrijali fuq il-bażi ta' rapport 
tal-Kummissjoni li, jekk ikun il-każ, ikun 
akkumpanjat minn proposta. Fir-rapport 
tagħha l-Kummissjoni se tqis it-tendenzi 
fit-trattament ta' l-iskart u l-impatti 
ambjentali rilevanti tat-tfassil ta' dawn l-
objettivi.
Sabiex ikunu armonizzati l-karatteristiċi u 
l-preżentazzjoni tad-dejta miksuba u 
sabiex id-dejta tkun kompatibbli, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportawhom 
skond ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) 
Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2002 dwar 
statistika dwar l-iskart1. Jekk ikun 
meħtieġ, u skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 36(2) 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi regoli ddettaljati 
għall-verifika tal-konformità ta' l-Istati 
Membri ma' l-objettivi stipulati f'dan il-
paragrafu.
1 ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1. Regolament kif l-
aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 
1893/2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).
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Ġustifikazzjoni

Fil-preżent l-abbozz ta' direttiva ma tagħtix biżżejjed saħħa lill-prijoritajiet mistqarra fl-
istratġeija tematika: din l-emenda, li hija bbażata fuq l-emendi 38/108/157/140/141 fl-ewwel 
qari, hija maħsuba sabiex tirrimedja dan. Madankollu, fid-dawl ta' informazzjoni ġdida mill-
Kummissjoni Ewropea, it-test tal-paragrafu 2 ta' l-emenda sarlu xi tibdiliet.

Emenda 20
Artikolu 9

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-irkupru skond l-Artikolu 8(1) ma 
jsirx, l-iskart jgħaddi mill-operazzjonijiet 
ta' rimi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-irkupru skond l-Artikolu 8(1) ma 
jsirx, l-iskart jgħaddi mill-operazzjonijiet 
ta' eliminazzjoni sikuri li jissodisfaw l-
objettivi ta' l-Artikolu 10..

Huma għandhom jipprojbixxu l-
abbandun, ir-rimi jew l-eliminazzjoni 
mhux ikkontrollata ta' l-iskart.
Operazzjonijiet ta' eliminazzjoni 
kklassifikati skond l-Anness I bħala D 11 
(Inċinerazzjoni fil-baħar) u D7 (Rilaxx fl-
ibħra/l-oċeani inklużi l-inserzjoni f'qiegħ 
il-baħar għandhom ikunu pprojbiti.

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 39 u 158). L-emenda hija meħtieġa 
sabiex ikun hemm kopertura sħiħa dwar l-eliminazzjoni ta' skart. Għandha tkun espliċita li l-
inċinerazzjoni fuq il-baħar u r-rilaxx ta' skart fl-ibħra/oċeani, inkluża l-inserzjoni f'qiegħ il-
baħar, huma pprojbiti.

Emenda 21
Artikolu 11, paragrafu 1, parti introduttorja u punt (a)

1. Il-ġerarkija ta' l-iskart, kif inhi hawn 
taħt, għandha tapplika bħala prinċipju ta' 
gwida fil-prevenzjoni ta' l-iskart u fil-
leġislazzjoni u l-politika ta' l-immaniġġar:

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; (a) prevenzjoni u tnaqqis;

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 101/14). L-emenda hija meħtieġa 
sabiex l-applikazzjoni tal-ġerarkija ssir aktar fiċ-ċert u komprensiva.
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Emenda 22
Artikolu 11, paragrafu 2, subparagrafu 1

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 
riżultat ambjentali ġenerali. Dan jista' 
jeħtieġ li xi tipi speċifiċi ta' skart ma 
jsegwux il-ġerarkija fejn dan huwa 
ġġustifikat minn ħsieb dwar iċ-ċiklu tal-
ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni 
u l-immaniġġar ta' tali skart.

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 
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.

Ġustifikazzjoni

Emenda abbozzata mill-ġdid adottata mill-Parlament (emenda 101/14). L-abbozzar mill-ġdid 
iżomm il-kunċett ta' sehem wiesa' tal-pubbliku fil-proċess.

Emenda 23
Artikolu 14 a (ġdid)

Artikolu 14a
Traċċabilità u kontroll ta' skart perikoluż
Skond id-dispożizzjonijiet stipulati f’din 
id-Direttiva dwar l-iskart perikoluż, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni 
neċessarja biex jiżguraw li l-produzzjoni, 
il- ġbir u t-trasport ta’ skart perikoluż, kif 
ukoll il-ħażna u t-trattament tiegħu, isiru 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu l-aħjar 
ħarsien ta’ l-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem u tas-sikurezza ta’ l-operaturi, 
tas-siti industrijali u ta’ l-individwi, inkluż 
bħala minimu t-teħid ta' miżuri li 
jiżguraw it-traċċabilità u l-kontroll mill-
produzzjoni sad-destinazzjoni aħħarija ta' 
kwalunkwe skart perikoluż u evalwazzjoni 
tar-riskju xierqa matul l-immaniġġjar 
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tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 52). Il-Parlament jagħti prijorità 
għolja sabiex jiżgura li r-revoka tad-Direttiva dwar l-Iskart Perikoluż ma twassalx għal 
standards aktar baxxi ta' protezzjoni.

Emenda 24
Artikolu 21, punt (b)

(b) irkupru ta' l-iskart. (b) irkupru ta' skart.mhux perikoluż.

Justification

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 52). Il-Parlament jagħti prijorità 
għolja sabiex jiżgura li r-revoka tad-Direttiva dwar l-Iskart Perikoluż ma twassalx għal 
standards aktar baxxi ta' protezzjoni.

Emenda 25
Artikolu 26, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom, skond l-
Artikolu 1 u 11, jistabbilixxu programmi 
għall-prevenzjoni ta’ l-iskart mhux aktar 
tard minn ...*.

1. L-Istati Membri għandhom, 
b'konformità ma' l-Artikolu 1, 7a u 11, 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jistabbilixxu l-produzzjoni globali 
tagħhom ta' skart. L-istabilizzazzjoni 
għandha tfisser li ma jkun hemm ebda 
żieda oħra fil-ġenerazzjoni ta' l-iskart 
meta mqabbel mal-bidu tal-perjodu ta' 
stabilizzazzjoni. Bħala l-ewwel pass, l-
Istati Membri għandhom, skond l-Artikoli
1, 7a u 11, jistabbilixxu programmi għall-
prevenzjoni ta’ l-iskart mhux aktar tard 
minn ...*.

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq emenda vvutata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 69) u fuq informazzjoni 
ġdida. Il-Parlament jagħti prijorità għolja għall-adozzjoni ta' miri, għall-prevenzjoni u għar-
riċiklaġġ ta' l-iskart.

Emenda 26
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Artikolu 26, Paragrafi 3 u 4

3. L-Istati Membri għandom jiddeterminaw 
il-punti ta' referenza kwalitattivi jew 
kwantitattivi xierqa għall-miżuri ta' 
prevenzjoni ta' l-iskart li jkunu adottati 
biex jimmonitorjaw u jivvalutaw il-
progress tal-miżuri u jistgħu 
jiddeterminaw miri kwalitattivi jew 
kwantitattivi speċifiċi u indikaturi, 
minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 
4, għall-istess għan.

3. L-Istati Membri għandom jiddeterminaw 
miri kwalitattivi jew kwantitattivi speċifiċi 
xierqa f'programmi bħal dawn ibbażati 
talanqas fuq l-objettiv tal-punt ta' tluq li 
sa l-2012 ikun hemm stabilizzazzjoni tal-
ġenerazzjoni ta' l-iskart u jkun hemm 
tnaqqis sinifikanti ulterjuri fil-
ġenerazzjoni ta' l-iskart sa l-2020, kif 
stipulat fl-Artikolu 7a.    

4. L-indikaturi għall-miżuri ta' prevenzjoni 
ta' l-iskart jistgħu jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 36(3).

4. L-indikaturi għall-miżuri ta' prevenzjoni 
ta' l-iskart għandhom jiġu adottati bi qbil 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 36(3) 
sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jilħqu dawn l-objettivi u sabiex 
jimmoniterjaw, jevalwaw u jirrappurtaw 
dwar il-progress tal-programmi u l-miżuri 
ta' prevenzjoni ta' l-iskart tagħhom.    

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq emenda vvutata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 69) u fuq informazzjoni 
ġdida. Il-Parlament jagħti prijorità għolja għall-adozzjoni ta' miri, għall-prevenzjoni u għar-
riċiklaġġ ta' l-iskart.

Emenda 27
Artikolu 26, paragrafu 5

5. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa linji 
gwida sabiex tassisti lill-Istati Membri fil-
tħejjija tal-Programmi.

5. Il-Kummissjoni għandha toħloq sistema 
sabiex ikun hemm skambju ta' 
informazzjoni dwar l-aħjar prattika fejn 
tidħol il-prevenzjoni ta' l-iskart u
tiżviluppa linji gwida sabiex tassisti lill-
Istati Membri fil-tħejjija tal-Programmi.

Ġustifikazzjoni
Emenda vvutata fl-ewwel qari (emenda 69). Din is-sistema tħalli lill-awtoritajiet jispiraw 
rwieħhom minn miżuri effettivi meħuda fi Stat Membru ieħor.

Emenda 28
Artikolu 27
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L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet għall-immaniġġar ta' l-iskart u l-
programmi għall-prevenzjoni ta' l-iskart 
jiġu evalwati mill-inqas kull sitt snin, u 
riveduti kif ikun xieraq.

L-Istati Membri għandhom jevalwaw, 
b’mod regolari, il-programmi għall-
prevenzjoni ta’ l-iskart u, bħala minimu, 
jirreveduhom mill-inqas kull 5 snin. L-
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għandha tinkludi, fir-rapport tagħha, 
reviżjoni tal-progress fit-tlestija u fl-
implimentazzjoni ta' programmi bħal 
dawn fir-rapport annwali tagħha.

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li l-EEA tingħata l-irwol li tgħin lill-Kummissjoni u lill-Parlament biex jagħrfu dak li 
qed iseħħ kontinwament fir-realtà. L-Istati Membri jistgħu jevadu b'mod faċli s-sorveljanza 
billi sempliċiment idewmu l-preżentazzjoni tar-rapporti tagħhom lill-Kummissjoni. Bi qbil 
mad-Direttiva 91/692/EEC, l-Istati Membri kellhom iressqu r-rapporti perjodiċi tagħhom 
dwar id-Direttiva ta' Qafas attwali dwar l-Iskart sat-30 ta' Settembru 2004. Sal-31 ta' 
Diċembru 2004, 9 pajjiżi biss kienu għamlu hekk. Dawn huma l-Ġermanja, id-Danimarka, il-
Finlandja, il-Portugall, l-Iżvezja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovenja u s-Slovakkja. Terġa' 
tiddaħħal l-Emenda 71 mill-ewwel qari.

Emenda 29
Artikolu 29 a (ġdid)

Artikolu 29a
Miżuri supplimentari

Sa ...* il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport bil-ħsieb li tqis miżuri li jistgħu 
jikkontribwixxu fil-kisba tas-suċċess ta' l-
objettivi stipulati fl-Artikoli 1 u 11 b'mod 
aktar effettiv. Ir-rapport għandu jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien sitt xhur mit-tlestija 
tiegħu, akkumpanjat bil-proposti kif 
xieraq.
Ir-rapport għandu jqis b'mod partikulari:
(a) jekk l-Anness II għandux ikun 
emendat biex:
(i) iħassar każijiet fejn operazzjonijiet 
elenkati ma jwasslux għal proporzjon 
għoli biżżejjed ta' skart li jservi skop utli 
biex ikun konsistenti ma' l-objettiv 
stipulat fl-Artikolu 1,
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(ii) jidentifika każijiet fejn il-proporzjon 
ta' skart użat għal kuntrarju ta' dak li 
jintrema bħala parti minn operazzjoni ta' 
rkupru għandu jkun speċifikat biex ikun 
żgurat li jintlaħaq l-objettiv stipulat fl-
Artikolu 1,
(iii) jispeċifika livell jew livelli ta' 
effiċjenza enerġetika differenti fir-rigward 
ta' l-operazzjoni ta' rkupru R1,
(iv) jadatta kwalunkwe referenza fid-dawl 
tal-progress xjentifiku u tekniku;
(b) jekk l-Anness I għandux ikun emendat 
biex:
(i) iżid kwalunkwe operazzjoni mneħħija 
mill-Anness II,
(ii) jadatta kwalunkwe referenza fid-dawl 
tal-progress tekniku u xjentifiku; u
(c) jekk meta jkunu speċifikati standards 
minimi għal rimi partikulari jew għal 
operazzjonijiet ta' rkupru, dawn 
jikkontribwixxux għall-objettivi stipulati 
fl-Artikolu 10.
Ir-rekwiżit għal dan ir-rapport 
m'għandux ma jħallix lill-Kummissjoni 
milli sadanittant tippreżenta kwalunkwe 
proposta.
* Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva..

Justification

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider.
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Emenda 30
Artikolu 32, paragrafu 1
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1. L-istabbilimenti jew l-intrapriżi 
msemmija fl-Artikolu 20(1), il-produtturi 
ta’ l-iskart perikoluż u l-istabbilimenti u l-
intrapriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart 
perikoluż fuq bażi professjonali, jew 
jaġixxu bħala negozjanti jew sensara ta' 
skart perikoluż, għandhom iżommu 
reġistru tal-kwantità, in-natura u l-oriġini 
ta' l-iskart, u, meta jkun rilevanti, id-
destinazzjoni, il-frekwenza tal-ġbir, il-mod 
tat-trasport u l-metodu tat-trattament 
mistenni fir-rigward ta’ l-iskart, u jagħmlu 
dan it-tagħrif disponibbli, fuq talba, lill-
awtoritajiet kompetenti.

1. L-istabbilimenti jew l-intrapriżi 
msemmija fl-Artikolu 20(1), il-produtturi 
ta’ l-iskart perikoluż u l-istabbilimenti u l-
intrapriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart 
perikoluż fuq bażi professjonali, jew 
jaġixxu bħala negozjanti jew sensara ta' 
skart perikoluż, għandhom iżommu 
reġistru kronoloġiku tal-kwantità, in-
natura u l-oriġini ta' l-iskart, u, meta jkun 
rilevanti, id-destinazzjoni, il-frekwenza tal-
ġbir, il-mod tat-trasport u l-metodu tat-
trattament mistenni fir-rigward ta’ l-iskart, 
u jagħmlu dan it-tagħrif disponibbli, fuq 
talba, lill-awtoritajiet kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 74). Il-Parlament jagħti prijorità 
għolja sabiex jiżgura li r-revoka tad-Direttiva dwar l-Iskart Perikoluż ma twassalx għal 
standards aktar baxxi ta' protezzjoni.

Emenda 31
Artikolu 32, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Fil-każ ta’ skart perikoluż, ir-reġistri 
għandhom jinżammu għal mill-anqas tliet 
snin, ħlief fil-każ ta’ stabbilimenti u 
intrapriżi li jittrasportaw skart perikoluż li 
għandhom iżommu tali reġistri għal mill-
anqas 12-il xahar.

2. Fil-każ ta' skart perikoluż, ir-reġistri 
għandhom jinżammu għal ħames snin.

Ġustifikazzjoni

NOTA SPJEGATTIVA

Fl-ewwel qari tiegħu, il-Parlament Ewropew adotta xi emendi importanti għall-abbozz ta' 
direttiva. Issa huwa se jinsisti biex dawn jinżammu wara t-tieni qari.
Emendi ewlenin f'din il-kategorija kienu l-introduzzjoni ta' objettivi għar-riċiklaġġ u l-

prevenzjoni ta' l-iskart, u l-istabbiliment, bħala regola ġenerali, ta' ġerarkija ta' skart fuq 
ħames stadji.

Il-Kunsill neħħa kull riferenza għal objettivi iżda r-rapporteur, wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, reġgħet stabilixxiet l-emendi tal-Parlament f'forma mibdula. Il-bidliet huma 
maħsuba sabiex it-testi jkunu aktar aċċettabbli għall-Kunsill, u, fil-każ ta' l-objettiv ta' 



PR\705701MT.doc 25/26 PE400.588v01-00

MT

prevenzjoni ta' l-iskart u ta' l-objettiv tar-riċiklaġġ ta' skart industrijali, sabiex titqies il-ħtieġa 
ta' ħidma fuq bażi statistika soda. Fl-opinjoni tar-rapporteur u tal-Kumitat, ikun żball jekk ma 
tittiħidx din l-opportunità sabiex ikun żgurat li din id-direttiva tipprovdi aktar milli sett ta' 
definizzjonijiet. Huwa importanti li jkun hemm rabta reali bejn id-Direttiva u l-
aspirazzjonijiet dwar ir-riċiklaġġ u l-prevenzjoni stipulata fl-Istrateġija Tematika dwar l-
Iskart. Mingħajr l-objettivi l-ebda rabta ma teżisti fir-realtà.

M'hemmx dubju li se jkun hemm tilwima oħra bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar sa liema 
punt se tkun tapplika l-ġerarkija fuq ħames stadji u kif jista' jkun hemm derogi minnha. Il-
Parlament irid li l-ġerarkija tapplika bħala "regola ġenerali" u l-Kunsill jippreferi l-kliem 
"prinċipju ta' gwida". Ir-rapporteur mhix konvinta għall-aħħar li fid-dħaħen tat-taqbida fil-
livell lokali d-distinzjonijiet fini bejn iż-żewġ frażijiet se jkunu dejjem jidhru. L-aspett ewlieni 
tal-kwistjoni hu li d-direttiva trid tagħmel ċar li derogi mill-ġerarkija ma jistgħux iseħħu 
b'mod każwali iżda jridu jsiru bħala parti minn proċess ordnat. L-emenda oriġinali tal-
Parlament għamlet il-proċess ta' deroga kumpless ħafna: ir-rapporteur issimplifikatu fuq il-
bażi li proċeduri nazzjonali li jikkonċernaw is-sehem tal-pubbliku jridu japplikaw.
Wieħed mill-għanijiet importanti tad-direttiva huwa li ssir distinzjoni ċara bejn dak li jitqies 
bħala "rkupru" u dak li huwa "rimi" ta' skart, peress li d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 
jqajmu d-dubju dwar din il-kwistjoni. L-emendi adottati fl-ewwel qari kienu jinkludu 
definizzjoni ta' "rkupru" li testendi sabiex tkopri wkoll l-enerġija mill-impjanti ta' l-iskart li 
jissodisfaw ċerti kriterji ta' effiċjenza enerġetika: l-emendi għall-ewwel qari li kienu kontra l-
kunċett tal-produzzjoni ta' l-enerġija mill-iskart ma ġewx adottati. Madankollu ġiet adottata 
emenda li ħassret l-abbozz ta' formula ta' effiċjenza enerġetika fl-Anness II. Kieku din kienet 
tkun kriterju biex ikun iddeterminat liema enerġija mill-impjanti ta' skart tista' titqies bħala 
operazzjoni ta' "rkupru".

Ir-rapporteur temmen li l-enerġija mill-impjanti ta' l-iskart jista' jkollhom irwol importanti 
biex tkun indirizzata l-problema ta' l-iskart residwu, minflok ma dan jintrema fil-landfills.
Hija wkoll tqis l-iskart bħala fjuwil potenzjalment importanti fi żmien meta l-UE qed tiffaċċja 
kriżi ta' enerġija u hija dejjem aktar dipendenti fuq sorsi barranin mhux fiż-żgur ta' fjuwil.
Talanqas l-iskart tagħna huwa ġġenerat lokalment. It-tisħin u l-enerġija jistgħu jiġu rkuprati 
minnu. L-esperjenza ta' numru ta' stati membri turi li l-enerġija mill-iskart tista' 
tikkumplimenta, u mhux twarrab, ir-riċiklaġġ. L-applikazzjoni ta' formula ta' effiċjenza 
enerġetika li l-impjanti ta' "rkupru" jridu jkunu konformi magħha żgur li tkun żvilupp li 
jintlaqa' b'sodisfazzjon. Fuq kollox formula bħal din tkun inċentiv importanti għal dawk li 
jibnu impjanti ġodda sabiex jagħtu prijorità lill-effiċjenza enerġetika.

Madankollu r-rapporteur jidhrilha li huwa ċar li hemm xi kollegi membri tal-PE li huma 
kontra l-idea fundamentali ta' l-enerġija mill-impjanti ta' l-iskart u li qatt m'huma se jivvutaw 
favurhom fl-ebda forma. Hemm MEPs oħra, l-aktar mill-pajjiżi li għadhom fl-ewwel stadji li 
ma jarmux l-iskart tagħhom fil-landfills, li jibżgħu li l-enerġija mill-iskart tista' ssir il-proċess 
ewlieni ta' immaniġġjar ta' l-iskart f'pajjiżhom, u li tista' twassal sabiex tiskuraġġixxi l-
investiment fir-riċiklaġġ, fl-użu mill-ġdid u fil-prevenzjoni.

Dan huwa fejn l-insistenza tal-Parlament dwar l-adozzjoni ta' objettivi ta' riċiklaġġ u 
prevenzjoni hija daqshekk importanti. L-Istati Membri jridu li l-MEPs jirrikonoxxu li l-
enerġija mill-iskart tista tikkwalifika bħala "rkupru". Biex jintrebaħ dan l-argument, jeħtieġ li 
jifhmu li l-MEPs se jivvutaw li jaċċettawha biss JEKK huma jkollhom il-garanzija li l-
objettivi ta' riċiklaġġ u prevenzjoni jkunu inklużi fid-direttiva. Dawn l-objettivi huma polza ta' 
l-assikurazzjoni kontra l-possibilità li l-enerġija mill-iskart issir il-mezz ewlieni ta' l-
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immaniġġjar ta' l-iskart.
Fl-ewwel qari tiegħu l-Parlament adotta titjib għall-proposti tal-Kummissjoni sabiex skart 
ittrattat adegwatament jibda jitqies bħala prodott riċiklat. l-MEPs xtaqu li, taħt it-titolu "tmiem 
ta' l-iskart", tkun aktar ċara l-ħtieġa għal proposti leġiżlattivi li jikkonċernaw l-
ispeċifikazzjonijiet għal kompost, aggregati, karta, ħġieġ, metal, tajers li mhux se jintużaw 
aktar u skart tat-tessuti. F'dawn il-każijiet kollha, il-kjarifika ta' liema regoli japplikaw tgħin 
ħafna l-qalba lejn ir-riċiklaġġ. Hija tal-mistħija li f'dan il-punt il-Kunsill tilef il-kuraġġ u 
ddegrada l-kwistjoni għall-premessi. Ir-rapporteur trid aktar azzjoni konkreta urġenti u 
reġgħet daħħlet il-kwistjoni fit-test tad-direttiva.
Il-Kunsill kien sod fil-kwistjoni tal-prodotti sekondarji u daħħal definizzjoni fl-Artikolu 4.
Dawk li qed jagħmlu pressjoni fuq il-Parlament m'huma jaqblu xejn f'din il-kwistjoni. Ir-
rapporteur jemmen li din l-opportunità sabiex tiġi maqbula definizzjoni għandha tinħataf u 
mhux tiġi posposta għal data mhux magħrufa.
Id-direttiva tispira ruħha minn żewġ direttivi eżistenti - dwar skart perikoluż u dwar żjut użati.
Ħafna kollegi ma kinux komdi li ħafna mill-aspetti tad-direttiva eżistenti dwar l-iskart 
perikoluż ma kinux qed jinġarru għad-direttiva ta' qafas dwar l-iskart. Għaldaqstant ir-
rapporteur ipproponiet li terġa ddaħħal uħud mill-emendi proposti fl-ewwel qari sabiex 
tirrimedja dan. Meta l-ewwel li dehret id-direttiva, dehret li setgħet tolqot ħażin l-interessi ta' 
dawk li jirriġeneraw żjut użati: ir-rapporteur hija sodisfatta li, f'din il-kwistjoni, il-Pożizzjoni 
Komuni issa hija ekwilibrata. Ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon it-test tal-Kunsill dwar l-iskart 
bijoloġiku, u tiġbed l-attenzjoni għaż-żidiet ulterjuri li hija tħoss li għad għandhom isiru dwar 
is-suġġett tar-responsabilità tal-produttur.

Ir-rapporteur tittama li d-direttiva aħħarija tkun ċara biżżejjed sabiex tevita rikorsi ulterjuri 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.  L-immaniġġjar sikur u sostenibbli ta' l-iskart huwa 
kwistjoni importanti għalina lkoll. Jeħtieġ li din id-darba nkunu ċerti li ma nieħdux żbalji.
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