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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussell, 18.4.2012  
C(2012) 2384 final 

  

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 18.4.2012 

li tistabbilixxi kwestjonarju għar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart 

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 
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DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 18.4.2012 

li tistabbilixxi kwestjonarju għar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart 

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi1, u b’mod partikolari l-
Artikolu 37(1) tagħha, 

Billi: 

(1)  Skont id-Direttiva 2008/98/KE, l-Istati Membri huma meħtieġa jgħarrfu lill-
Kummissjoni kull tliet snin dwar l-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva billi 
jissottomettu rapport settorjali f’forma elettronika abbażi ta’ kwestjonarju jew 
deskrizzjoni ġenerali stabbilit/a mill-Kummissjoni. 

(2) Sabiex l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi ta’ rapportar tagħhom skont id-
Direttiva 2008/98/KE, huwa għalhekk meħtieġ li dak il-kwestjonarju jiġi stabbilit. 

(3) L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni għandu jkopri l-perjodu mid-data tat-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2008/98/KE, jiġifieri mit-12 ta’ Diċembru 2010, sal-aħħar 
tal-perjodu ta’ rapportar ta' tliet snin, jiġifieri sal-31 ta’ Diċembru 2012. 

(4) Il-miżuri pprovduti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont 
l-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE, 

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:  

Artikolu 1 

L-Istati Membri għandhom ifasslu r-rapporti tagħhom dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2008/98/KE abbażi tal-kwestjonarju stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni. 

                                                 
1 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.  
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Artikolu 2 

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmula fi Brussell, 18.4.2012. 

 Għall-Kummissjoni 
 Janez POTOČNIK 
 Membru tal-Kummissjoni 
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ANNESS 

KWESTJONARJU 

għar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart 

1. TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI (L-ARTIKOLU 40 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok agħti referenza u, jekk disponibbli, link elettroniku għal-liġijiet nazzjonali 
tiegħek li jittrasponu d-Direttiva 2008/98/KE, inkluż għal kwalunkwe emenda. 

2. ĠERARKIJA TAL-ISKART (L-ARTIKOLU 4 TAL-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok iddeskrivi kif il-ġerarkija tal-iskart stipulata fl-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2008/98/KE hija riflessa fil-leġiżlazzjoni u fil-miżuri politiċi fil-qasam tal-
prevenzjoni tal-iskart u l-immaniġġjar tal-iskart, u kif l-Istat Membru jinkoraġġixxi l-għażliet 
li jwasslu għall-aqwa riżultat ambjentali kumplessiv meta japplika l-ġerarkija tal-iskart. 

B'mod partikolari, jekk jogħġbok agħti eżempji tal-kategoriji ta' dawk il-flussi ta' skart li ma 
jsegwux il-ġerarkija fejn dan huwa ġġustifikat minn ħsieb dwar iċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-impatti 
kumplessivi tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġjar ta' tali skart. Għandu jintwera kif l-Istat 
Membru jiżgura li devjazzjoni mill-ġerarkija tal-iskart hija ġġustifikata oġġettivament 
b’kunsiderazzjoni għall-kriterji stipulati fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 4(2) u fil-
Premessa (31). 

3. KLASSIFIKAZZJONI TAL-ISKART (L-ARTIKOLU 7 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Fir-rigward tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/98/KE, jekk jogħġbok iddeskrivi s-
sistema ta' klassifika tal-iskart tal-Istat Membru. 

(2) B'referenza għall-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2008/98/KE, kien hemm xi skart li 
ġie kklassifikat bħala skart perikoluż fil-Lista tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE2 li ġie kklassifikat bħala mhux perikoluż mill-Istat 
Membru jew kien hemm xi skart mhux ikklassifikat bħala perikoluż fil-Lista tal-
Iskart li ġie kklassifikat bħala perikoluż? 

(3) Is-sistema ta' klassifika tal-Istat Membru għall-iskart mhux perikoluż tiddevja mil-
Lista Ewropea tal-Iskart? 

                                                 
2 ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3. 
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4. RESPONSABBILTÀ ESTIŻA TAL-PRODUTTUR (L-ARTIKOLU 8 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi permezz ta' liema miżuri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi l-
Istat Membru stabbilixxa responsabbiltà estiża tal-produttur għal kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li b'mod professjonali tiżviluppa, timmanifattura, tipproċessa, 
tittratta, tbigħ jew timporta prodotti. B'mod partikolari, l-Istat Membru introduċa 
obbligi ta' teħid lura għal prodotti użati jew ħa miżuri li jiżguraw li l-prodotti jistgħu 
jerġgħu jintużaw jew jistgħu jiġu rriċiklati? 

(2) Liema miżuri ħa l-Istat Membru biex jinkoraġġixxi li d-disinn tal-prodotti jkun tali li 
jnaqqas l-impatti ambjentali tagħhom u l-ġenerazzjoni tal-iskart tul il-produzzjoni u 
l-użu tal-prodotti u l-immaniġġjar sussegwenti tal-prodotti li junu saru skart? 

5. RKUPRU (L-ARTIKOLU 10 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE)  

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi kif l-Istat Membru implimenta l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2008/98/KE dwar l-irkupru u l-ġbir separat tal-iskart skont l-Artikoli 4 u 13 
ta’ dik id-Direttiva. 

(2) Jekk jogħġbok indika fejn l-Istat Membru jqis li ġbir separat tal-iskart jista' ma jkunx 
teknikament, ambjentalment u ekonomikament prattikabbli. Ġbir separat ifisser il-
ġbir fejn fluss ta’ skart jinżamm b’mod separat skont it-tip u n-natura sabiex jiġi 
ffaċilitat trattament speċifiku. 

6. UŻU MILL-ĠDID U RIĊIKLAĠĠ (L-ARTIKOLU 11 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi liema miżuri ħa l-Istat Membru biex jimplimenta r-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 2008/98/KE biex jiġi promoss l-
użu mill-ġdid tal-prodotti u jħejji għall-attivitajiet ta' użu mill-ġdid. Liema miżuri 
supplimentari ħa l-Istat Membru?  

(2) Sabiex jiġi rifless ir-rekord tal-Istat Membru fir-rigward tal-ilħiq tal-miri stabbiliti fl-
Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE, jekk jogħġbok imla t-tabella pprovduta fil-
punt 19 ta' dan il-Kwestjonarju. Fejn il-miri ma ntlaħqux, jekk jogħġbok stabbilixxi 
r-raġunijiet għala ma ntlaħqux u l-azzjonijiet li l-Istat Membru biħsiebu jieħu biex 
jilħaq dawk il-miri. 

7. ĠBIR SEPARAT (L-ARTIKOLU 11(1) TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi għal liema flussi ta' skart ġew stabbiliti skemi ta' ġbir 
separat fl-Istat Membru biex jittejjeb u jiġi ffaċilitat l-irkupru tal-iskart u biex jiġi 
promoss riċiklaġġ ta' kwalità għolja. B'mod partikolari, liema passi ttieħdu biex jiġi 
stabbilit ġbir separat tal-karti, tal-metall, tal-plastik u tal-ħġieġ sal-2015 u biex jiġi 
promoss il-ġbir separat tal-bijoskart? 

(2) Liema flussi ta' skart jinġabru flimkien jew permezz ta' ġbir imħallat, u għaliex? 
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8. RIMI TA’ SKART (L-ARTIKOLU 12 U L-ARTIKOLU 36(1) TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok iddeskrivi l-miżuri li ttieħdu biex jiġi żgurat li r-rimi ta' skart isir skont 
operazzjonijiet favur l-ambjent li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2008/98/KE dwar il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Skont il-
ġerarkija tal-iskart, liema miżuri ttieħdu biex jitnaqqas ir-rimi tal-iskart fil-miżbliet? B’mod 
partikolari, l-Istat Membru daħħal projbizzjonijiet tal-miżbliet jew strumenti ekonomiċi biex 
jiddevja l-iskart mill-miżbliet? Liema miżuri ttieħdu biex jiġu evitati l-abbandun, ir-rimi jew 
l-immaniġġjar mhux ikkontrollat tal-iskart skont l-Artikolu 36(1) tad-Direttiva 2008/98/KE? 

9. PRINĊIPJU TA' MIN INIĠĠES IĦALLAS U R-RESPONSABBILTÀ GĦALL-IMMANIĠĠJAR 
TAL-ISKART (L-ARTIKOLI 14 U 15 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok spjega fil-qosor is-sistema li skontha l-Istat Membru jimplimenta bis-
sħiħ l-effett tal-prinċipju min iniġġes iħallas. 

(2) Jekk jogħġbok spjega jekk l-Istat Membru għażilx li l-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-
iskart jiġġarbu kollha jew parzjalment mill-produttur tal-prodott li mingħandu ġie l-
iskart u jekk id-distributuri ta' tali prodotti jaqsmux l-ispejjeż u skont liema skema ta' 
distribuzzjoni tal-ispejjeż. 

10. PRINĊIPJU TA' AWTOSUFFIĊJENZA U VIĊINANZA (L-ARTIKOLU 16 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Liema miżuri ttieħdu biex jiġi ssodisfat l-obbligu fl-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 2008/98/KE biex jiġi stabbilit netwerk integrat u adegwat ta’ stallazzjonijiet 
tar-rimi u ta’ stallazzjonijiet għall-irkupru ta’ skart muniċipali mħallat miġbur mid-
djar privati, inkluż fen tali ġbir ikopri wkoll tali skart minn produtturi oħra, u dak in-
netwerk ġie organizzat f’livell reġjonali?  

(2) L-Istat Membru kif jiżgura li l-iskart jintrema jew jiġi rkuprat f'waħda mill-
istallazzjonijiet xierqa li tkun l-aktar qrib? 

(3) Jekk jogħġbok agħti d-dettalji dwar il-forma ta’ kwalunkwe kollaborazzjoni u liema 
punt intlaħaq b'din il-kollaborazzjoni li setgħet twettqet ma’ Stati Membri oħra fis-
sodisfazzjoni tal-obbligu fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2008/98/KE. 

(4) Fl-Istat Membru liema grad ta’ awtosuffiċjenza nkiseb fir-rimi tal-iskart? Jekk 
jogħġbok spjega din it-tweġiba b'ċifri attwali jew stmati għall-iskart mormi fl-Istat 
Membru mit-total tal-iskart prodott fl-Istat Membru li kien jeħtieġ li jintrema. 

11. IMMANIĠĠJAR TA' SKART PERIKOLUŻ (L-ARTIKOLI 17 SA 20 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi l-miżuri meħuda mill-Istat Membru biex jiżgura li l-
ġenerazzjoni, il-ġbir, il-ħżin u t-trattament tal-iskart perikoluż isiru f’kundizzjonijiet 
li jipprovdu protezzjoni għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. 



 

MT 7   MT 

(2) Liema miżuri jittieħdu biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-iskart perikoluż mill-
ġenerazzjoni sar-rimi finali, b'mod partikolari permezz taż-żamma ta' reġistri skont l-
Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/98/KE u ta’ tikkettar xieraq ta' skart perikoluż? Liema 
miżuri ttieħdu biex jiġi żgurat li l-iskart bi proprjetajiet perikolużi jiġi kklassifikat 
b'mod korrett bħala skart perikoluż? 

(3) Jekk jogħġbok indika kif qed tiġi implimentata l-projbizzjoni tat-taħlit għall-iskart 
perikoluż, b'liema mezzi u f’liema każijiet l-Istat Membru pprovda derogi mill-
Artikolu 18(1) tad-Direttiva 2008/98/KE fejn jippermetti t-taħlit ta' skart perikoluż. 

12. ŻJUT GĦAR-RIMI (L-ARTIKOLU 21 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Jekk jogħġbok iddeskrivi l-iskema applikata fl-Istat Membru għall-ġbir separat u t-
trattament ta' żjut għar-rimi. 

(2) L-Istat Membru ħa miżuri biex jipprevjeni t-taħlit ta' żjut għar-rimi bi proprjetajiet 
differenti jew żjut għar-rimi bi żjut jew materjali oħra? Liema huma l-miżuri? 

(3) L-Istat Membru liema miżuri addizzjonali japplika, bħal pereżempju rekwiżiti 
tekniċi, responsabbiltà tal-produttur, strumenti ekonomiċi jew ftehimiet volontarji, 
għall-finijiet ta' ġbir separat ta' żjut għar-rimi u t-trattament xieraq tagħhom? 

(4) Jekk jogħġbok indika wkoll jekk iż-żjut għar-rimi humiex soġġetti għar-rekwiżiti ta' 
riġenerazzjoni fl-Istat Membru u jekk l-Istat Membru jirrestrinġix il-vjeġġi 
transkonfinali ta' żjut għar-rimi mit-territorji tiegħu għal faċilitajiet ta' inċinerazzjoni 
jew koinċinerazzjoni sabiex tingħata prijorità lir-riġenerazzjoni ta' żjut għar-rimi.  

13. BIJOSKART (L-ARTIKOLU 22 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kif l-Istat Membru jinkoraġġixxi:  

(a) Il-ġbir separat tal-bijoskart bil-għan li dan il-bijoskart jiġi kkompostjat u diġerit; 

(b) It-trattament tal-bijoskart b'mod li jilħaq livell għoli ta' protezzjoni ambjentali; 

(c) L-użu ta' materjali ambjentalment sikuri prodotti mill-bijoskart.  

14. PERMESSI (L-ARTIKOLI 23, 24 U 25 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) L-Istat Membru kif jiżgura li l-iskart jiġi ttrattat biss minn stabbilimenti jew impriżi 
li għandhom permess konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 23 tad-
Direttiva 2008/98/KE? 

(2) L-Istat Membru sa liema punt idderoga mir-rekwiżit tal-permessi u liema 
dispożizzjonijiet ġew stipulati biex jiġi żgurat li t-trattament tal-iskart eżentat mir-
rekwiżiti tal-permessi huwa konformi mal-prinċipju ta' mmaniġġjar ta' skart favur l-
ambjent? L-Istat Membru uża l-gwida tal-Kummissjoni dwar il-permessi u l-
ispezzjonijiet? 
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15. PJANIJIET GĦALL-IMMANIĠĠJAR TAL-ISKART (L-ARTIKOLU 28 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Tfassal/tfasslu pjan(ijiet) għall-immaniġġjar tal-iskart sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmija fl-Artikoli 1, 4, 13 u 16 tad-Direttiva 2008/98/KE? Jekk jogħġbok 
ipprovdi link għall-websajt disponibbli pubblikament li tqiegħdu fuqha. L-Istat 
Membru uża l-gwida tal-Kummissjoni dwar kif iħejji pjan għall-immaniġġjar tal-
iskart? 

(2) Kemm il-pjan għall-immaniġġjar tal-iskart tfassal biex jiġi kopert it-territorju 
ġeografiku kollu tal-Istat Membru? F'każ ta' aktar minn pjan wieħed, l-Istat Membru 
kif jiżgura li t-territorju ġeografiku kollu jiġi kopert kif xieraq bil-pjanijiet għall-
immaniġġjar tal-iskart u li dawn jilħqu l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 1, 4, 13 u 16 
tad-Direttiva 2008/98/KE? 

16. PROGRAMMI GĦALL-PREVENZJONI TAL-ISKART (L-ARTIKOLU 29 TAD-
DIRETTIVA 2008/98/KE) 

(1) Il-programm(i) għall-prevenzjoni tal-iskart tfassal/tfasslu skont l-Artikoli 1 u 4 tad-
Direttiva 2008/98/KE? Jekk jogħġbok ipprovdi link għall-websajt disponibbli 
pubblikament li tqiegħdu fuqha. L-Istat Membru uża l-gwida tal-Kummissjoni dwar 
kif iħejji programm għall-prevenzjoni tal-iskart? 

(2) Jekk jogħġbok iddeskrivi l-elementi ewlenin tal-programmi għall-prevenzjoni tal-
iskart li l-Istat Membru adotta sabiex itemm ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-
impatti ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni tal-iskart. 

(3) Jekk jogħġbok irrapporta dwar kwalunkwe progress prodott mill-programmi għall-
prevenzjoni tal-iskart matul il-perjodu ta' rapportar u indika l-evoluzzjoni tal-
ġenerazzjoni tal-iskart matul il-perjodu ta' rapportar.  

17. SPEZZJONIJIET (L-ARTIKOLU 34 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor is-sistema ta' spezzjonijiet perjodiċi msemmija fl-
Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/98/KE, u indika l-frekwenza u d-dettall tal-ispezzjonijiet. Jekk 
jogħġbok indika wkoll il-kapaċità amministrattiva disponibbli fl-Istat Membru għat-twettiq ta' 
tali spezzjonijiet. L-Istat Membru uża l-gwida tal-Kummissjoni dwar il-permessi u l-
ispezzjonijiet? 

18. INFURZAR U PIENI (L-ARTIKOLU 36(2) TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE) 

Jekk jogħġbok ipprovdi eżempji għas-sistema tal-Istat Membru ta' pieni effettivi, 
proporzjonati u dissważivi applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2008/98/KE. 
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19. REKORD FIR-RIGWARD TAL-ILĦIQ TAL-MIRI STABBILITI FIL-PUNTI (A) U (B) TAL-
ARTIKOLU 11(2) TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE 

Ir-rapportar għandu jkun ibbażat fuq id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/753/UE3. 

Perjodu ta' rapportar: 

Skont id-Deċiżjoni 2011/753/UE, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw il-konformità mal-
miri stipulati fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2008/98/KE billi jikkalkulaw il-piż tal-flussi tal-
iskart li jiġu ġġenerati u l-flussi tal-iskart li jitħejjew għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ jew li 
jkunu għaddew minn irkupru materjali ieħor f'sena kalendarja waħda. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu dejta dwar l-istat ta' tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru 
materjali tal-flussi tal-iskart rispettivi jew għal kull sena mill-perjodu ta' rappurtar ta' tliet snin 
jew inkella għas-snin tal-perjodi ta' rappurtar stabbiliti fit-Taqsima 5 tal-Anness I għar-
Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4.  

1 L-Istat Membru jipprovdi dejta dwar ir-rekord tiegħu fir-
rigward tal-ilħiq tal-miri għal kull sena tal-perjodu ta' 
rapportar ta' tliet snin (agħżel it-tweġiba x-xierqa)5. 

 

iva / le 

2 L-Istat Membru jipprovdi dejta dwar ir-rekord tiegħu fir-
rigward tal-ilħiq tal-miri għas-snin tal-perjodi ta' rapportar 
stabbiliti fit-Taqsima 5 tal-Anness I għar-Regolament (KE) 
Nru 2150/2002 (agħżel it-tweġiba x-xierqa)6. 

 

iva / le 

3 (irrapporta biss fl-ewwel rapport ta' implimentazzjoni 
abbażi ta' dan il-kwestjonarju) 

Jekk jogħġbok speċifika billi tagħżel it-tweġiba x-xierqa 
liema metodu ta' kalkolu ntgħażel skont l-Artikolu 3(1) 
tad-Deċiżjoni 2011/753/UE. 

Metodu ta’ kalkolu nru 1 
Metodu ta’ kalkolu nru 2 
Metodu ta’ kalkolu nru 3 
Metodu ta’ kalkolu nru 4 

4 (irrapporta biss mit-tieni rapport ta' implimentazzjoni 'l 
quddiem) 

Jekk jogħġbok speċifika jekk l-Istat Membru bidilx il-
metodu ta' kalkolu magħżul skont il-punt 3. Jekk iva, jekk 
jogħġbok speċifika għal liema metodu ta' kalkolu, u l-mod 
kif l-Istat Membru żgura konsistenza mad-dejta rapportata. 

 

                                                 
3 ĠU L 310, 25.11.2011, p. 11. 
4 ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1. 
5 Din id-dejta se tinġabar kull sena mill-Eurostat. 
6 Din id-dejta se tinġabar kull sentejn mill-Eurostat.  



 

MT 10   MT 

Id-dejta dwar il-perċentwal tal-irkupru (li tkopri tħejjija 
għal użu mill-ġdid u rkupru) u tar-riċiklaġġ (li tkopri 
tħejjija għal użu mill-ġdid u riċiklaġġ) tinġabar mill-
Eurostat. L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu d-dejta għall-
finijiet ta' verifika: 

 

% fis-sena 

% fis-sena 

Ir-rata ta' tħejjija għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ għal 
skart domestiku u skart simili kif speċifikata fil-metodu ta' 
kalkolu magħżul mill-Istat Membru f'kull sena koperta 
b'dan ir-rapport ta' implimentazzjoni: 

% fis-sena 

% fis-sena 

% fis-sena 

5 

Rata ta' rkupru għal skart tal-kostruzzjoni u twaqqigħ ta' 
bini f'kull sena koperta b'dan ir-rapport ta' 
implimentazzjoni: 

% fis-sena 

6 Fejn il-miri ma ntlaħqux, jekk jogħġbok stabbilixxi r-
raġunijiet għala ma ntlaħqux u l-azzjonijiet li l-Istat 
Membru biħsiebu jieħu biex jilħaq dawk il-miri. 
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