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1 Introduzzjoni 
 
1.1 Dwar dan id-dokument 

In-Natura 
Il-leġislazzjoni ta' l-UE titlob li l-awtorità kompetenti ta' kull Stat 
Membru biex tfassal pjan wieħed jew aktar ta' l-immaniġjar ta' 
l-iskart fi qbil mad-direttivi relevanti ta' l-UE. Hi r-responsabbiltà 
ta' kull Stat Membru ndividwali li japplika l-prinċipji ta' dawn id-
direttivi meta tiġi implimentata s-sistema nazzjonali ta’ l-
immaniġjar ta' l-iskart. Sa dan il-grad, l-ippjanar ta’ l-
immaniġjar ta' l-iskart sar element permanenti fl-isforzi ta' l-
ippjanar pubbliku fl-Istati Membri kollha ta' l-UE. 
 
Dawn il-Linji ta' Gwida għandhom l-għan biex jipprovdu l-
għodda għall-ippjanar ta’ l-immaniġġjar ta' l-iskart u biex 
jippromovu l-iżvilupp ta' l-ipprattika ta' ippjanar aktar koerenti u 
xieraq fl-Istati Membri ta' l-UE, fi qbil mal-ħtiġijiet relevanti tal-
leġislazzjoni ta' l-UE. 
 
Il-mira ewlenija tal-grupp ta' dawn il-Linji ta' Gwida hi li l-
awtoritajiet kompetenti jippreperaw pjanijiet ta’ l-immaniġjar ta' 
l-iskart, i.e. l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-aġenziji tal-
protezzjoni ambjentali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali.  
Madankollu, hu ċar li l-punt ewlieni fit-tmexxija ta' l-ippjanar ta' 
l-iskart hu sostanzjalment different fil-livelli nazzjonali u 
lokali/reġjonali u dan irid jitqies meta jinqara dan id-dokument. 
 
Aktar minn hekk, hemm ħafna partijiet li għandhom rwol fil-
proċess ta' l-ippjanar:  politiċi, staff amminstrattiv u dawk li 
jippjanaw, kuntratturi, organizzazzjonijiet pubbliċi varji, dawk li 
indipendentament iżommu l-flus u l-pubbliku ġenerali.  Kull 
wieħed minn dawn il-gruppi jista' jsib partijiet ta' dan id-
dokument ta' interess partikolari għalihom. 
 
Il-Linji ta' Gwida huma ġeneralment applikabbli u jistgħu 
jintużaw biex jitfasslu kemm pjanijiet nazzjonali ta’ l-immaniġjar 
ta' l-iskart fl-Istati Membri ta' l-UE u pjanijiet tat-tmexxija lokali 
għal-muniċipalità jew reġjun f'pajjiż partikolari.  Li tfassal dawn 
il-Linji ta' Gwida b'għan daqshekk wiesgħa mhux xogħol faċli.  
Għalhekk ħafna mis-sezzjonijiet jinkludu indikazzjoni tal-livell 
amministrattiv fejn il-kondizzjonijiet mistqarra japplikaw. Il-
ħtiġijiet nazzjonali għall-pjanijiet ta’ l-immaniġjar ta' l-iskart 
reġjonali/lokali tħallew barra minn dan id-dokument, imma l-
ħtieġa li jiġu kkonsidrati dawn il-ħtiġijiet kienet imsemmija 
f’diversi okkażjonijiet. 
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Dawn il-Linji ta' Gwida kienu ppreparati mill-European Topic 
Centre dwar l-Iskart u l-Moviment ta’ l-Materjal fuq l-inizzjattiva 
tal-Kummissjoni Ewropea.  B’daqshekk, m'għandhomx jinqraw 
bħallikieku jirrapreżentaw kwalunkwe opinjonijiet uffiċjali tal-
Kummissjoni jew jimponu jew jissuġġerixxu kwalunkwe ħtiġijiet 
ta' proċedura. 
 
Struttura 
Il-Linji ta' Gwida għandhom ħarsa tal-politika totali u l-prinċipji li 
japplikaw għall-ippjanar fil-qasam ta’ l-immaniġjar ta' l-iskart fl-
UE.  Dan jinkludi ħarsa lejn il-leġislazzjoni li qed tkun topera 
issa, u f'xi oqsma metodi prattiċi huma indikati biex jimlew il-
qafas mwaqqaf mill-UE u Stati Membri diversi għall-kontenut 
tal-pjanijiet maniġerjali.  Aktar minn hekk, qafas – jew "mudell 
li jsegwih pass pass" – hu ppreżentat bħala sors ta' ispirazzjoni 
biex jitfassal pjan individwali tat-tmexxija ta' l-iskart. 
 
F’dawn il-Linji ta' Gwida hemm kaxxi bl-eżempji mill-pjanijiet l-
immaniġjar ta' l-iskart jew minn linji ta' gwidi oħrajn, kif ukoll 
ħolqiet ma' informazzjoni relevanti meta ikun imfassal pjan ta' l-
iskart.  Aktar minn hekk Kapitli 3, 4, 5 jinkludu lista ta' l-
iċċekkjar bl-oġġetti relevanti għal kunsiderazzjoni fil-proċess ta' 
l-ippjanar. 
 
Fl-aħħar ta' dan id-dokument hemm lista ta' referenzi ewlenin, 
inklużi siti tal-web utli, li qed tkun provduta għal aktar 
assistenza. 
 
1.2 Għalfejn pjanijiet ta’ l-immaniġjar ta' l-iskart? 

 
Il-pjanijiet tat-tmexxija ta' l-iskart għandhom rwol ewlieni fl-
attività biex tinkiseb tmexxija sostenibbli ta' l-iskart.  L-għan 
ewlieni tagħhom hu li jagħtu qafas tal-linji ewlenin ta' l-iskart u 
ta' l-għażliet dwar it-trattament.  B'mod aktar speċifiku huma 
jimmiraw biex jipprovdu qafas ta' l-ippjanar għal dawn li ġejjin: 
 
 Osservanza ma' politika ta' l-iskart u l-kisba tar-riżultat 

immirat:  Pjanijiet ta’ l-immaniġjar ta' l-iskart, nazzjonali kif 
ukoll lokali/reġjonali huma strumenti importanti biex 
jikkontribwixxu lejn l-implimentazzjoni u l-kisba tal-politika u 
l-miri li jitwaqqfu fil-qasam ta’ l-immaniġjar ta' l-iskart fuq 
livell nazzjonali u fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea. 

 
 Ħarsa ħafifa lejn il-karaterristiċi ta' l-iskart u l-kapaċità 

suffiċjent għall-immaniġjar ta' l-iskart:  Il-pjanijiet ta' l-
immaniġjar ta' l-iskart jagħtu ħarsa ħafifa tal-fluss ewlieni ta' 
l-iskart u tal-kwantitajiet li rridu jkunu immaniġjati.  Aktar 
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minn hekk, huma jikkontribwixxu biex jiżguraw li l-kapaċità 
u n-natura tal-ġbir u s-sistemi tat-trattament ikunu konformi 
ma' l-iskart li rrid jkun maniġġjat. 

 
 Kontroll tal-miżuri teknoloġiċi: Stampa ta' l-iskart tiżgura l-

identifikazzjoni ta' għelieqi fejn iridu jittieħdu miżuri 
teknoloġiċi biex ikun eliminat jew imnaqqas ċertu tip ta' 
skart. 

 
 Abbozz tal-ħtiġijiet ta' l-ekonomija u l-investiment: Il-

pjanijiet ta' l-immaniġjar ta' l-iskart ilestu t-triq għall-
istqarrija tal-ħtiġijiet finanzjarji għall-operazzjoni ta' l-iskemi 
tal-ġbir, trattament ta' l-iskart eċċ.  Fuq din il-bażi, il-ħtiġijiet 
għall-investiment fil-ġejjieni fil-pjanijiet tat-trattament ta' l-
iskart jista' jkunu determinati. 

 
Hekk kif is-soluzzjoni għal ħafna problemi ta' l-immaniġjar ta' l-
iskart titlob l-involviment ta' ħafna parteċipanti/awtoritajiet, 
ippjanar koerenti jgħin biex tiġi evitata duplikazzjoni ta' l-isforzi 
li m'hix neċessarja biex b'hekk jibbenefikaw il-partecipanti 
kollha fix-xogħol tagħhom flimkien.  
 
Iż-żieda komplessa tat-temi ta' l-iskart u l-livelli mwaqqfa mid-
Direttivi ta' l-UE jinvolvu żieda ta' ħtiġijiet f'termini ta' 
konvenjenza tal-impjanti tat-trattament.  F'ħafna mill-każijiet, 
dan ifisser impjanti akbar u aktar komplessi għat-trattament ta' 
l-iskart, li jinvolvi l-ko-operazzjoni ta' ħafna unitajiet reġjonali 
dwar l-istabilliment u l-operazzjoni ta' l-impjanti.  Biex żgur 
jitgawdew il-benefiċċji ta' l-operazzjoni ta' skala akbar li tkopri 
reġjun akbar, is-servizz ħafna drabi ikun provdut jew permezz 
ta' unitajiet intermuniċipali jew minn intrapriżi privati.  Dan 
jagħmel sens, speċjalment għall-fluss ta' l-iskart jew metodi tat-
trattament ta' l-iskart li jeħtieġu tagħmir ta' skala akbar u li hu 
aktar għoli, eż. impjanti ta' l-inċinerazzjoni. 
 
1.3 Struttura ta' pjan tipiku ta' l-immaniġjar ta' l-iskart 

M'hemmx pjan riġidu ta' kif tistruttura pjan jew strateġija ta' l-
immaniġjar ta’ l-iskart.  Madankollu, jista' jkun hemm bzonn 
biex tistruttura il-pjan b’parti ta' l-istatus u l-parti ta' l-ippjanar 
bħala l-elementi ewlenin tal-pjan.  
 
Id-Direttiva tal-Qafas dwar l-Iskart telenka numru ta' ħtiġijiet 
għal pjan ta' l-immaniġjar ta' l-iskart.  B'żjieda, f'numru ta' 
Direttivi oħra ta' l-UE xi elementi huma mistqarra li jkunu inklużi 
fil-pjan.  Il-bażi leġislattiva Ewropea hi diskussa b'aktar dettal 
f'Kapitolu 2. 
 



 

 7 

Pjan nazzjonali ta' l-immaniġjar ta' l-iskart ħafna drabi ikun ta' 
natura strateġika, għalkemm ħafna drabi b’ċerti oġġettivi, fejn 
pjanijiet reġjonali jew lokali jxaqilbu aktar lejn l-azzjoni – 
pjanijiet operazzjonali b'deskrizzjonijiet dettaljati tas-sistemi tal-
ġbir li qed isir bħalissa, impjanti tat-trattament eċċ.  
 
Strateġiji/Pjanijiet nazzjonali dwar l-immaniġjar ta' l-iskart jew 
pjanijiet reġjonali/lokali dwar l-immaniġjar ta' l-iskart, 
madankollu, jista' jkollhom miżuri aktar estensivi li jiddependu 
fuq leġislazzjoni nazzjonali u l-politika ta' l-iskart li tapplika 
reġjonalment u lokalment. 
 
F'Kaxxa 1.1 hawn taħt, qed jingħata eżempju ta' l-elementi 
possibbli f'xi pjan ta' l-immaniġjar ta' l-iskart.  Ta' min jinnota li 
l-pjan ta' l-immaniġjar ta' l-iskart jista' jkun strutturat mod 
ieħor.  
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Kaxxa 1.1 Elementi fil-pjan ta' l-immaniġjar ta' l-iskart  
 

Sfond  
1. Il-problematika ġenerali ta' l-iskart 
2. Il-leġislazzjoni UE  
3. Il-leġislazzjoni Nazzjonali  
4. Deskrizzjoni tal-politika nazzjonali dwar l-iskart u l-

prinċipji li jeżistu bħalissa 
5. Deskrizzjoni ta' l-oġġettivi mwaqqfa f'erjas speċifiċi 
6. kontribuzzjonijiet mill-proċess ta' konsultazzjoni 

 
Il-Parti ta' l-Istatus  

1. Ammonti ta' l-Iskart, eż. 
a) fluss ta' l-iskart 
b) sorsi ta' l-Iskart 
c) għażliet ta' l-immaniġjar ta' l-iskart 

2. Ġbir u trattament ta' l-iskart 
3. Ekonomija u finanzjament 
4. Eżami ta' l-oġġettivi ta' qabel  

 
Il-Parti ta' l-Ippjanar 

1. Assunzjonijiet għall-ippjanar 
2. Determinazzjoni ta' l-oġġettivi eż. għal  

a) fluss ta' l-iskart 
b) sorsi ta' l-iskart 
c) għażliet ta' l-immaniġjar ta' l-iskart 

3. Pjan ta' azzjoni, jinkludu miżuri biex jinkisbu l-
għanijiet 
a) sistemi ta' ġbir 
b) faċilitajiet ta' l-immaniġjar ta' l-iskart 
c) responsabiltajiet 
d) ekonomija u finanzjament 

 
 
1.4 Il-proċess ta' l-ippjanar u l-konsultazzjoni 
pubblika 

Il-proċess ta’ l-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart jimxi f’ċikli 
fejn il-pjan jew l-istrateġija huma riveduti f’intervalli regolari. Il-
proċess jista’ jinqasam f’sitt fażijiet: konsiderazzjonijiet generali, 
il-parti ta’ l-istatus, il-parti ta’ l-ippjanar, il-proċess ta’ 
konsultazzjoni, l-implimentazzjoni u reviżjoni tal-pjan. Il-proċess 
ta’ l-ippjanar hu ppreżentat fil-Figura 1.1.  
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Figura 1.1 Il-proċess ta’ l-Ippjanar 
 
 
Konsiderazzjonijiet ġenerali u sfond 
Bħala punt tat-tluq, tittieħed l-inizjattiva biex jinkiteb pjan ta’ l-
immanġjar ta’ l-iskart, u l-assunzjonijiet kollha huma miġbura. 
F’din il-fażi jiġi determinat il-perjodu ta’ l-ippjanar u xi limiti 
oħra ta’ l-iskop ta’ l-ippjanar huma kjarifikati. Tema importanti 
hawnhekk hi l-parteċipazzjoni tal-pubbliku, min għandu jkun 
involut u kif? Skedi taż-żmien u pjanijiet tax-xogħol għall-
preparazzjoni tal-pjan huma ffissati. Aktar minn hekk, tiġi 
kkonsiderata r-relazzjoni ta’ pjanijiet oħra, bħalma huma 
ippjanar spazjali u enerġiku. Il-konsiderazzjonijit ġenerali huma 
ppreżentati f’Kapitolu 3 ta’ dan id-dokument. 
 
Il-parti ta’ l-isfond fil-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart tinkludi il-
konsiderazzjonijiet li jirrigwardaw il-priniċpji ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-iskart ta’ l-UE kif ukoll direttivi ta’ l-UE kurrenti u mistennija. 
Il-qafas leġislattiv ta’ l-UE hu ppreżentat f’Kapitolu 2. 
 
L-Istatus 
F’din il-fażi d-data u l-informazzjoni kollha fuq is-sitwazzjoni 
kurrenti fil-qasam ta l-immaniġjar ta’ l-iskart huma miġbura u 
analizzati. Imbagħad is-sitema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart tiġi evalwata, i.e. problemi relatati mas-sistema kurrenti 

Konsiderazzjonijiet 
ġenerali u sfond 

Reviżjoni tal-
pjan 

Konsultazzjoni 

Konsultazzjoni 
 

Konsultazzjoni 
 

Implimentazzjoni

Ippjanar 

Status 
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huma identifikati kif ukoll is-soluzzjonijiet possibbli għal dawn il-
problemi. Kwistjonijiet li għandhom jiġu riżolti f’din il-fażi huma: 
is-sistema kurrenti taqbel ma’ l-oġġettivi preżenti u dawk 
mistennija fil-futur (e.ż. mill-UE) u jekk le, kif is-sistema tista’ 
tijieb? Il-parti ta’ l-istatus hi ppreżentata f’Kapitolu 4. 
 
L-Ippjanar 
Il-parti ta’ l-ippjanar hi preparata abbażi tal-bżonnijiet ta’ l-UE u 
l-leġislazzjoni nazzjonali, il-parti ta’ l-istatus u l-assunzjonijiet 
relevanti li jaraw żviluppi futuri. Element ċentrali hi d-
determinazzjoni ta’ l-oġġettivi politiċi e.ż. il-prioritajiet tal-flussi 
ta’ l-iskart jew t-trattament ta’ l-iskart, kif se jiġu żviluppati l-
indikaturi li jaraw li l-oġġettivi jintlaħqu. Element ċentrali ieħor 
hu li tevalwa kif dawn l-oġġettivi jintlaħqu b’mod l-aktar effettiv. 
Għal dan il-għan l-għażla tal-miżuri u l-istrumenti għall-
implimentazzjoni tal-pjan jew l-istrateġija huma relevanti. Il-
parti ta’ l-ippjanar hi ppreżentata f’Kapitolu 5.  
 
Il-proċess tal-konsultazzjoni 
Il-pubbliku għandu jiġi involut fid-determinazzjoni tas-sistema 
futura ta’ l-immnaiġjar ta’ l-iskart u l-fażi tal-konsultazzjoni 
għandha tkun inkluża fil-proċess ta’ l-ippjanar qabel ma jiġu 
adottati l-pjan finali ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart u l-inizjattivi. 
 
Il-konsultazzjonijiet pubbliċi jistgħu jsiru fi stadji varji tal-
proċess ta’ l-ippjanar. Għaldaqstant tista’ tkun bħala laqgħa tal-
bidu qabel il-parti ta’ l-istatus, biex tippermetti lill-awtorità 
kompetenti tirċievi ideat u reazzjonijiet minn imsieħba 
magħżula jew il-pubbliku in ġenerali. Alternattivament, il-
konsultazzjonijiet jistgħu jsiru qabel il-parti ta’ l-ippjanar meta l-
problemi u s-soluzzjonijiet possibbli ġew identifikati.  
 
Iżda, fil-preparazzjoni ta’ pjan nazzjonali ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart il-pubbliku fil-prattika hu involut ta’ spiss f’konsultazzjoni 
meta l-ewwel abbozz tal-pjan ikun lest. Il-konsultazzjoni tista’ 
tkun limitata ħafna – l-abbozz jintbagħat għal kummenti bil-
miktub lill-imsieħba magħżula (partiti politiċi, organizzazzjonijiet 
industirjali fis-settur ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, għaqdiet tal-
konsumaturi u ta’ l-ambjent, Organizzazzjonijiet Mhux 
Governattivi eċċ.)  
 
Il-preparazzjoni ta’ pjan reġjonali/lokali ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart ta’ spiss jinkludi fażi aktar ampja ta’ konsultazzjoni, per 
eżempju permezz ta’ laqgħat pubbliċi, tqassim ta’ volantini 
informattivi u informazzjoni dwar il-pjan fuq l-Internet. Il-
konsultazzjoni pubblika u l-parteċipanti fil-proċess ta’ l-ippjanar 
huma ppreżentati f’Sezzjoni 3.2.  
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L-Implimentazzjoni 
Hekk kif jiġi adottat il-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, l-
orjentazzjonijiet tiegħu jiġu mqiegħda fil-prattika jew permezz 
ta’ leġislazzjoni u regolamentazzjoni, negozjati ma’ l-industrija, 
jew informazzjoni lill-pubbliku generali. L-implimentazzjoni tal-
pjan/strateġija ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart mhumiex diskussi 
aktar fid-dettal f’dawn il-linji ta’ gwida.   
 
Reviżjoni tal-pjan 
Żmien sew qabel ma id-data ta’ l-għeluq tal-perjodu ta’ l-
ippjanar, jittieħhdu inizjattivi biex il-pjan ikun rivedut. Fil-bidu 
ta’ perjodu ġdid ta’ l-ippjanar il-proċess espress f’Figura 1.1 jiġi 
repetut.  
 
Għall-ewwel l-assunzjonijiet kollha huma miġbura u r-riżultati 
tal-pjan preċedenti huma analizzati fid-dettal fl-iżvolġiment ta’ 
rapport ġdid dwar l-istatus. Kwistjonijiet speċjali ta’ interess 
jinkludu: liema oġġettivi ntlaħqu? Liema attivitajiet ma kienux 
implimentati jew ma kellhomx l-effett mixtieq? U kien hemm xi 
nizjattivi li ħallew xi impatt mhux mistenni fuq setturi oħrajn?  
 
Fl-isfond tar-rapport il-ġdid ta’ l-istatus u xi oġġettivi jew 
bżonnijiet politiċi ġodda oħra, per eżempju mill-UE, il-pjan ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart tal-ġenerazzjoni li jmiss jiġi ppreparat. 
 
Ir-reviżjoni tal-pjan mhix diskussa aktar fid-dettal f’dan il-linji ta’ 
gwida. 
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2 Il-qafas leġislattiv 
 
 
Il-qafas leġislattiv Ewropew dwar l-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-iskart hu ppreżentat f’dan il-kapitolu. Din il-preżentazzjoni 
tiffoka primarjament fuq it-tliet direttivi li jistupulaw l-
obligazzjoni ta’ l-ippjanar (Id-Direttiva fuq l-iskart, id-Direttiva 
fuq skart perikoluż u id-Direttiva fuq l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ 
l-iskart). Sussegwentament, xi elementi possibbli li jistgħu 
jkunu inklużi fil-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart huma 
ppreżentati. .  
 
2.1 Il-leġislazzjoni dwar l-iskart  

Fil-figura 2.1 t’hawn isfel hemm lista ta’ Direttivi ta’ l-UE dwar l-
iskart li huma fis-seħħ.  
 
 Il-qafas dwar l-

iskart 
 

Flussi speċifiċi 
ta’ l-iskart 

Id-Direttiva 
dwar l-iskart 
(75/442/KEE)  
 

Trattament u 
faċilitajiet ta’ 
rimi 

Rimi ta’ żejt 
skartat 
(75/439/KEE) 

Skart mill-
industrija tat- 
Dijossidu tat-
Titanju 
(78/176/KEE) 

Id-Direttiva 
dwar l-iskart 
perikoluż 
(91/689/KEE) 

Ħruq ta’ skart 
muniċipali 
(89/429/KEE u 
89/369/KEE) 
Ħruq ta’ skart  
perikoluż 
(94/67/KE) 

Drenaġġ 
(86/278/KEE) 

Ħruq ta’ skart 
(2000/76/KE) 
(Tneħħi t-3 
direttivi t’hawn 
fuq) 

Batteriji u 
akkumulaturi 
(91/157/KEE) 

 

Terraferma 
artifiċjali ta’ l-
iskart 
(99/31/KE) 
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Ippakkjar u l-
Ippakkjar ta’ l-
iskart 
(94/62/KE) 
Rimi ta’ PCBs u 
PCTs (96/59/KE) 

  Prevenzjoni u 
kontroll 
integrati tat-
tniġġiż 
(96/61/KE) 
(tkopri xi 
operazzjonijiet ta’ 
rkupru u rimi) 

Vetturi li spiċċaw  
(2000/53/KE) 

 Tbaħħir, 
importazzjoni u 
esportazzjoni 

 

Faċilitajiet ta’ 
akkoljenza fil-
port  
(2000/59/KE) 

 

Skart elettriku u 
makkinarju 
elettroniku 
(2000/95/KE u 
2000/95/KE) 

 

Superviżjoni u 
kontroll tat-
tbaħħir lil hinn 
mill-fruntiera ta’ 
l-iskart 
(Regolament 
259/93) 

 
Figura 2.1 Ħarsa lejn id-direttivi ta’ l-UE dwar l-iskart 
 
 
Id-direttivi huma organizzati f’erba’ gruppi bid-Direttiva dwar l-
iskart (75/442/KEE) tirrapreżenta l-“qafas” ġenerali tar-regoli ta’ 
l-UE. Din id-Direttiva tagħti l-bżonnijiet għal kull ta’ skart, 
sakemm mhumiex regolati speċifikament b’direttivi oħrajn. Il-
parti l-oħra tal-qafas leġislattiv ta’ l-iskart hi d-Direttiva dwar l-
Iskart Perikoluż. 
 
B’żjieda mad-Direttiva tal-Qafas dwar l-Iskart, numru ta’ 
direttivi oħrajn jirregolaw flussi speċifiċi ta’ skart. Dawn huma l-
iskart dijossidu tat-titanju, l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-iskart, 
żejt skartat, PCBs U PCTs, batteriji u akkumulaturi, drenaġġ, 
vetturi li spiċċaw (ELV), skart elettriku u makkinarju elettroniku 
(WEEE) kif ukoll faċilitajiet t’akkoljenza fil-port għal skart minn 
vapuri u fdal ta’ merkanzija. 
 
Fl-aħħar nett, grupp ta’ direttivi jirregolaw l-operazzjonijiet ta’ 
trattament ta’ l-iskart: ħruq ta’ skart muniċipali u perikoluż, rimi 
ta’ skart permezz ta’ l-użu ta’ terraferma artifiċjali. Tip ta’ 
permezz spefiċifiku hu mehtieq għal ċerti operazzjonijiet ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart taħt id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE fuq 
prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġiż. 
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Ir-Regola tal-Kunsill 259/93 tirregola tbaħħir ta’ skart lil hinn 
mill-fruntiera. 
 
Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart 
L-obligazzjoni biex l-istati Membri jagħmlu pjan ta’ l-immaniġjar 
ta’ l-iskart qiegħda fid-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta’ 
Lulju ta’ l-1975 dwar l-iskart1.  
 
Il-leġislazjzoni tapplika għal xi sustanza jew oġġett li l-
possessur  jarmi jew għandu l-intenzjoni li jew għandu bżonn  li 
jarmi, li hi ġeneralment kull tip ta’ skart (Anness 1). Iżda, il-
leġislazzjoni ma tapplikax għal gassijiet fluwidi kif ukoll f’ċerti 
kategoriji ta’ skart (e.ż. skart radjuattiv, skart estratt, kadavri 
t’annimali jew skart agrikolu, ilma skartat) meta huma suġġetti 
għal regoli speċifiċi tal-Komunità. 
 
L-oġġettivi ewlenin, kif espressi f’Artikoli 3, 4 u 5, huma:  
• L-ewwel, biex tevita u tnaqqas il-ġenerazzjoni ta’ skart u l-

ħsara tiegħu, u t-tieni, biex tirkupra l-iskart permezz ta’ 
riċiklaġġ, użu mill-ġdid u reklamazzjoni jew kwalukwe 
proċess ieħor bil-ħsieb li jiġu estratti materjali primi 
sekondarji, jew l-iskart jintuża bħala sors ta’ enerġija.  

• L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li 
l-iskart hu rikuperat jew mormi mingħajr periklu ghas-saħħa 
umana u mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li 
jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent.   

• L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri propizji, f’ko-
operazjzoni ma’ Stati Membri oħra fejn hu meħtieġ jew 
rakkomandat, biex jistabilixxu qafas integrat u adegwat ta’ 
faċilitajiet ta’ rimi, fil-waqt li jieħdu in konsiderazzjoni l-aħjar 
teknoloġija mingħajr ma jkunu involuti spejjeż eċċessivi. Il-
qafas għandu jippermetti lill-Komunità sħiħa tkun awto-
suffiċjenti fir-rimi ta’ l-iskart u li l-l-Istati Membri jimxu għal 
dak il-għan individwalment, fil-waqt li jkunu kkunsidrati ċ-
ċirkustanzi ġeografiċi jew il-bżonn ta’ faċilitajiet speċjalizzati 
għal ċerti tipi ta’ skart.  

 
Skond Artikolu 7 l-awtorità kompetenti hi meħtieġa li tfassal 
pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, li għandu x’jaqsam 
partikularment ma’:  
• It-tip, l-kwantità, u l-oriġini ta’ l-iskart li għandu jkun 

rikuperat u mormi, 
• bżonnijiet tekniċi ġenerali,  
• xi arranġamenti speċjali għal skart partikulari ,  

                                                
1 Id-Direttiva hi emendata permezz ta’: Direttiva tal-Kunsill 91/156/KEE tat-18 ta’ 
Marzu ta’ l-1991; Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tat-23 ta’ Diċembru ta’ l-1991; 
Deci\joni tal-Kummissjoni 96/350/KE ta’ l-24 May ta’ l-1996; u Direttiva tal-Kunsill 
96/59/KE tas-16 ta’ Settembru ta’ l-1996.  
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• siti u faċilitajiet adegwati għar-rimi  . 
 
Tali pjanijiet, per eżempji, jistgħu jkopru:  
• il-persuni naturali u legali li għandhom is-setgħa li 

jimmaniġġjaw l-iskart,  
• l-istima ta’ l-ispejjeż ta’ l-operazzjonijiet ta' l-irkupru u r-rimi,  
• miżuri propizji li jinkoraġġixxu razzjonaliżmu tal-ġbir, għażla 

u trattament ta’ l-iskart.  
 
Leġislazzjoni oħra li tinkludi providimenti relevanti 
għall-ippjanar ta’ l-iskart 
Flimkien mal-bżonn ġenerali biex jiġi żviluppata l-ippjanar dwar 
l-immaniġjar ta’ l-iskart, id-Direttiva dwar l-iskart perikoluż 
tesiġi mill-Istati Membri li jfasslu pjanijiet speċifiċi dwarl-iskart 
perikoluż. Id-Direttiva ta’ l-Ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-iskart 
tesiġi l-Istati Membri li jinkludu kapitolu speċifiku fuq l-
immaniġjar ta’ l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-iskart fil-pjanijiet ta’ 
l-immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
Il-leġislazzjoni hi ppreżentata f’Tabella 1.  
 
Tabella 1. Direttivi li jistipulaw obligazzjoni ta’ ippjanar  
Direttiva 
75/442/KEE tal- 
15 ta’ Lulju ta’ l-
1975 dwar l-
iskart 

Artikolu 7  
Biex jintlahqu l-oġġettivi msemmija 
f’Artikolu 3, 4 u 5, l-awtorità jew l-
awtoritajiet kompetenti msemmija f’Artikolu 
6 huma meħtieġa li jfasslu kemm jista jkun 
malajr pjan wieħed jew aktar ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart. 

Direttiva 
91/689/KEE tat- 
12 ta’ Diċembru 
ta’ l-1991 dwar 
skart perikoluż  

Artikolu 6  

1. Kif provdut f’Artikolu 7 tad-Direttiva 
75/442/KEE, l-awtoritajiet kompetenti 
jfasslu, jew separatament jew fil-qafas tal-
pjanijiet ġenerali ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, 
pjan ta’ ta’ l-immaniġjar ta’ skart perikoluż u 
jagħmlu dawn il-pjanijiet pubbliċi. 

2. Il-Kummissjoni tikkompara dawn il-
pjanijiet, u partikularment il-metodi tar-rimi 
u l-irkupru. Tagħti l-informazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri li 
jitolbuha. 

Direttiva 
94/62/KE tal-15 
Diċembru tal-
1994 fuq l-
ippakkjar u l-

Artikolu 14 
Pjanijiet ta’ l-immaniġjar. Biex jintlaħqu  l-
oġġettivi u l-miżuri msemmija f’din id-
Direttiva, l-Istati Membri jinkludu fil-pjanijiet 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart meħtieġa skond 
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ippakkjar ta’ l-
iskart  

l-Artikolu 17 tad-Direttiva 75/442/KEE, 
kapitolu speċifiku fuq l-immaniġjar ta’ l-
ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-iskart inklużi 
miżuri meħtieġa skond Artikoli 4 u 5. 
 
Artikolu 4 
Prevenzjoni. L-Istati Membri jiżguraw li, 
flimkien ma’ miżuri li jevitaw il-formazzjoni 
ta’ l-ippakkjar ta’ l-iskart skond Artikolu 9, 
jittieħdu mizuri preventivi oħra. Tali miżuri 
jistgħu jikkonsistu f’programmi nazzjonali 
jew azzjonijiet simili adottati, jekk propizju 
f’konsultazzjoni ma’ operaturi ekonomiċi, u 
ddisinjati biex jiġbru u jieħdu vantaġġ mill-
ħafna inizjattivi meħuda mill-Istati Membri 
f’dak li jirrigwarda l-prevenzjoni. Huma 
jimxu ma’ l-oġġettivi ta’ din id-Direttiva hekk 
kif definiti f’Artikolu 1 (1).  
 
Artikolu 5  
L-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu sistemi 
ta’ użu mill-ġdid ta’ ippakkjar li jistgħu 
jerġgħu jintużaw f’mod li jaqbel ma’ l-
ambjent, f’konformità mat-Trattat. . 

Nota: It-test korsiv hu meħud mid-Direttivi. Għall-kliem eżatt 
tad-direttivi jekk jogħġbok ikkonsulta il-leġislazzjoni fis-seħħ. 
Din hi ħarsa ġenerali biss.    
 
Dawn id-direttivi huma supplimentati minn grupp ta’ direttivi li 
għandhom l-għan li jirregolaw flussi speċifiċi ta’ skart. Il-
providimenti ta’ dawn id-direttivi li huma relevanti għall-ippjanar 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart huma miġjuba fil-qosor f’Tabella 2. 
   
Tabella 2. Leġislazzjoni oħra li tista’ tiġi kkunsidrata fil-
proċess ta’ l-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
Direttiva 
78/176/KEE tal-
20 ta’ Frar ta’ l-
1978 fuq l-iskart 
mill-industrija tat- 
“titanium dioxide”

Artikolu 9 
L-Istati Membri jfasslu programmi għar-
riduzzjoni progressiva u għall-eliminazzjoni 
eventwali tat-tniġġiż ikkawżat mill-iskart 
minn stabilimenti industrijali eżistenti. 
Il-programmi: 
 ..jissettjaw miri ġenerali għar-riduzzjoni 

tat-tniġġiż mil-iskart likwidu, solidu jew 
tal-gass,..  

 …ikollhom oġġettivi intermedjarji.  
 ... ikollhom informazzjoni fuq l-istat ta’ l-



 

 17 

ambjent konċernat, fuq il-miżuri biex 
jonqos it-tniġġiż u fuq il-metodi ta’ 
trattament ta’ l-iskart li hu direttament 
kawżat mill-proċessi tal-manifattura. 

 ..jintbagħtu lill-Kummissjoni. 

Direttiva 
75/439/KEE tas-
16 ta’ Ġunju ta’ l-
1975 fuq ir-rimi 
ta’ żejt skartat 
 

Artikolu 2 
L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 
biex jiżguraw li ż-żjut skartati huma miġbura 
u mormijin mingħajr ma jikkawżaw ħsara li 
tista’ tiġi evitata lill-bniedem u lill-ambjent.  
Artikolu 3 
Fejn il-kostretti tekniċi, ekonomiċi u 
orgnizzattivi jippermettu, l-Istati Membri 
jieħdu miżuri neċessarji biex jagħtu priorità 
lill-proċessar taż-żjut skartati bir-
riġenerazzjoni. 
Artikolu 7 
L-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni 
bil-miżuri li jittieħdu biex jiġu riġenerati ż-
żjut skartati.  

Direttiva 
96/59/KE tas-16 
ta’ Settembru ta’ 
l-1996 fuq ir-rimi 
ta’ 
polychlorinated 
biphenyls and 
polychlorinated 
terphnyls 
(PCB/PCT) 
 

Artikolu 11 
L-Istati membri jfasslu:  
 pjanijiet għad-dekontanimazzjoni u/jew 

rimi ta’ makkinarju mdaħħal fl-inventarju 
u l-PCBs li jkun fihom;  

 linji ta’ ġbir u r-rimi li jsegwi tal-
makkinarju…  

L-Istati Membri jikkomunikaw dawn il-
pjanijiet u linji lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmiem. 

Direttiva 
91/157/KEE tat-
18 ta’ Marzu ta’ l-
1991 fuq batteriji 
u akkumulaturi li 
fihom sustanzi 
perikolużi 

Artikolu 6 
L-Istati Membri jfasslu programmi sabiex 
jilħqu dawn l-oġġettivi:  
 ir-riduzzjoni ta’ kotenut ta’ metal-tqil fil-

batteriji u l-akkumulaturi,  
 promozzjoni ta’ marketing ta’ battteriji u 

akkumulaturi li fihom kwantitajiet iżgħar 
ta’ sustanzi perikolużi u/jew sustanzi li 
jniġġżu anqas, 

 riduzzjoni grdwali, fl-iskart domestiku, ta’ 
batteriji u akkumulaturi użati…, 

 Promozzjoni ta’ riċerka bl-għan li 
tnaqqas il-kontenut ta’ sustanzi 
perikolużi u li jiffavorixxi l-użu ta’ 
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sustanzi alternattiv li jniġġzu anqas fil-
batteriji u l-akkumulaturi, u riċerka fil-
metodi tar-riċiklaġġ,  

 Rimi separat tal-batteriji u l-akkumulaturi 
użati...  

…Il-programmi jiġu revisti u aġġornati 
regolarment, għall-anqas kull erba’ snin, 
partikularment fid-dawl ta’ progress tekniku, 
ekonomiku u ambjentali. Programmi 
emendati jiġu komunikati lill-Kummissjoni fl-
aħjar żmien. 

Direttiva 
99/31/KE tas-26 
t’April dwar 
terraferma 
artifiċjali ta’ l-
iskart 
 

Artikolu 5 
 L-Istati Membri jwaqqfu strateġija 

nazzjonali għall-implimentazzjoni tar-
riduzzjoni ta’ l-iskart biodegradabli fi 
triqtu għal terraferma artifiċjali… u 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’din l-
istrateġija. 

 Din l-istrateġija għandha tinkludi miżuri 
biex jintlaħqu l-miri espressi f’paragrafu 
2 [tad-Direttiva] partikularment permezz 
ta’ riċiklaġġ, kompost, il-produzzjoni tal-
biogas u l-irkupru ta’ materjali u 
enerġija. 

 L-istrateġija nazzjonali tiżgura li l-miri 
fid-Direttiva jintlaħqu.  

Nota: It-test korsiv hu meħud mid-Direttiva.   
 
2.2 Il-prinċipji ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 

Il-prinċipji stabbiliti mid-Direttiva tal-Qafas dwar l-Iskart 
75/442/KE u l-Istrateġija ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-
immaniġjar ta’ l-Iskart2 huma relevanti ħafna fil-proċess ta’ 
ippjanar u jistgħu jiġu miġjuba kif ġej: 

• Biex tiżgura l-ħarsien tan-natura u r-risorsi, il-
ġenerazzjoni ta’ l-iskart għandu jiġu minimizzat u evitat 
fejn possibbli (il-priniċpju tal-prevenzjoni) 

• Biex tiżgura t-tnaqqis ta’ l-impatt li l-iskart jista’ jkollu fuq 
is-saħħa umana u l-ambjent, speċjalment biex jitnaqqsu 
is-sustanzi ta’ ħsara fl-iskart permezz tal-prinċipju 
prekawzjonarju. 

                                                
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni ta’ l-Istrateġija tal-
Komunità fuq l-Immaniġjar ta’ l-Iskart KUM (96) 399 finali. Resoluzzjoni tal-
Kunsill ta’ l-24 ta’ Frar 1997 fuq strateġija tal-Komunità fuq l-immaniġjar ta’ 
l-iskart. 
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• Biex tiżgura li dawk li jiġġeneraw l-iskart jew iħammġu l-
ambjent għandhom iħallsu l-ispejjeż kollha ta’ l-
azzjonijiet tagħhom permezz tal-priniċpju li dak li jniġġes 
iħallas u r-responsabilità tal-produttur. 

• Biex tiżgura infrastruttura adekwata billi tiġi stabbilita 
xibka integrata u adekwata ta’ faċilitajiet ta’ rimi, bażata 
fuq il-prinċipju tal-prossimità u auto-suffiċjenza. 

 
Dawn il-prinċipji juru l-evoluzzjoni storika tas-sistema ta’ 
immaniġġjar ta’ l-iskart, mill-għotja ta’ l-ogħla priorità lill-aspetti 
ta’ l-infrastruttura, imbagħad iż-żjieda ta’ l-aspetti tas-saħħa 
umana u l-ambjent, u finalment l-integrazzjoni tal-
preokkupazzjonijiet dwar il-konservazzjoni tan-natura u r-risorsi. 
 
Id-Direttiva tal-Qafas dwar l-Iskart tiddefnixxi forom differenti 
ta’ trattament rilevanti għall-immaniġjar ta’ l-iskart. Tiddistingwi 
bejn irkupru (forom ta’ trattament li jiżguraw l-użu tar-risors ta’ 
l-iskart, bħalma hu ir-riċiklaġġ u l-ħruq b’irkupru ta’ enerġija) u 
rimi (forom ta’ rimi ta’ l-iskart fejn ir-risorsi fl-iskart mhumiex 
użati bħalma huma l-ħruq mingħajr irkupru u l-użu terraferma 
artifiċjali.) 
 
Il-ġerarkija tal-operazzjonijiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ġew 
stabbiliti fid-Direttiva 75/442/KE u fl-istrateġija ta’ l-UE dwar l-
immaniġjar ta’ l-iskart u tagħti l-ogħla priorità lill-prevenzjoni ta’ 
l-iskart, segwita bir-riċiklaġġ u tipi oħra ta’ rkupru. L-aħjar rimi 
finali tiġi fil-qiegħ ta’ din il-ġerarkija. 
 
L-istrateġija ta’ l-UE temfasizza ukoll il-bżonn ta’: 

• Tnaqqis fil-movimenti ta’ l-iskart u titjib fir-regolazzjoni 
tat-trasport ta’ l-iskart 

• Għodda ġodda ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart bħalma huma: 
o Strumenti regolatorji u ekonomiċi 
o Statistiċi dwar l-iskart ta’ min joqgħod fuqhom u 

komparabbli. 
o Pjanijiet ta’ l-immniġġjar ta’ l-iskart 
o Infurzar sew tal-liġi. 

 
Dawn huma mezzi strateġiċi li jilħqu l-oġġettivi tad-Direttiva tal-
Qafas dwar l-Iskart. 
 
Fil-bqija ta’ dan il-kapitolu, jiġu ppreżentati l-ġerarkija u l-
oġġettivi ta’ l-iskart għal ġabriet speċifiċi ta’ skart. 
 
Il-prevenzjoni ta’ l-iskart bħala element strateġiku fil-
politika ta’ l-iskart ta’ l-Ewropa qed issir aktar importanti. Huwa 
ċar li fl-Ewropa l-ammont ta’ skart ġenerat qed jikber kull sena, 
u qed jikber aktar malajr mill-iżvilupp ekonomiku. Ġaladarba 
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wieħed mill-għanijiet prinċipali ta’ l-UE hu li tiżgura żvilupp 
ekonomiku u prosperità, hu imperativ li tinħall ir-relazzjoni bejn 
l-iżvilupp ekonomiku u l-ġenerazzjoni ta’ l-iskart. 
 
Inizjattivi tal-prevenzjoni ta’ l-iskart jindirizzaw kemm lis-settur 
industrijali, billi tiġi promossa l-użu ta’ teknoloġija aktar nadifa, 
kif ukoll fl-iskejjel u fi djar privati f’kampanji wesgħin ta’ 
kuxjenza.  
 
Hekk kif il-prevenzjoni għandha l-ogħla priorità fil-priniċpji ta’ l-
imnaġġjar ta’ l-iskart, għandhom isiru sforzi biex jintlaħaq l-
għan li tonqos il-kwantità ta’ skart ġenerat. Hemm żewġ termini 
użati komunimament ta’ spiss f’dan ir-rigward: ‘prevenzjoni ta’ 
l-iskart’ u ‘tnaqqis ta’ l-iskart’.  
 
F’konferneza ta’ l-OECD3 intlahaq ftehim dwar id-definizzjoni ta’ 
tnaqqis ta’ l-iskart u l-prevenzjoni. Kif qed tidher fil-figura hawn 
taħt, tnaqqis ta’ l-iskart hu terminu aktar wiesa’ minn 
prevenzjoni. Prevenzjoni ta’ l-iskart  tkopri ‘Prevenzjoni’, 
‘Riduzzjoni fl-għajn’ u ‘Użu mill-ġdid tal-prodotti’. Madanakollu, 
tnaqqis ta’ l-iskart jinkludi ukoll il-miżuri ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart ‘titjib tal-kwalità’ (bħalma huwa t-tnaqqis ta’ sustanzi ta’ 
ħsara) u ‘riċiklaġġ’.  
 
Figura 2.2. Id-definizzjoni ta’ l-OECD tal-prevenzjoni ta’ 
l-iskart u t-tnaqqis ta’ l-iskart 
Miżuri Preventivi Miżuri ta’ l-Imnaġġjar ta’ l-

Iskart 
Prevenzj
oni 

Riduzzjoni 
fl-għajn 

Użu 
mill-ġdid 
tal-
prodotti 

Titjib 
tal-
kwalità 

Riċiklaġġ Irkupru 
ta’ l-
Enerġija 

Pre-     
trattament

Tnaqqis ta’ l-Iskart   
 
 
Il-politika Ewropea dwar l-iskart temfasizza l-iżvilupp ta’ miżuri 
bħal: 
 promozzjoni ta’ teknoloġiji u prodotti nodfa, 
 tnaqqis ta’ skart ta’ ħsara, 
 twaqqif ta’ standards tekniċi u possibilment regoli li jinfirxu 

ma’ l-UE biex jillimitaw il-preżenza ta’ ċerti sustanzi 
perikolużi fil-prodotti, 

 promozzjoni ta’ skemi ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ, 
 użu tajjeb ta’ strumenti ekonomiċi,  
 eko-bilanċi,  

                                                
3 “Il-Bini ta’ Bażi għal Ftehim Komuni fuq it-Tnaqqis ta’ l-Iskart”, OECD Workshop 
Ottubru 1996 f’Berlin. 
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 skemi ta’ eko-awdittjar,  
 analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja,  
 azzjonijiet fuq informazzjoni u edukazzjoni għall-konsumatur 

u l-iżvilupp ta’ sistema ta’ eko-tabelli. 
 
Kaxxa 2.1 Gwida ta’ Prattika Tajba għat-Tnqqais ta’ l-
Iskart 
 
L-Aġenzija ta’ l-Ambjent ta’ l-Ingilterra u Wales ippubblikat 
Gwida ta’ Prattika Tajba għat-Tnaqqis ta’ l-Iskart. Il-Gwida hija 
utli ghal intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju biex jagħmlu 
programm ta’ tnaqqis ta’ l-iskart fuq il-post tax-xogħol. Il-Gwida 
toffri għajnuna pass pass fit-tnaqqis ta’ l-iskart permezz ta’ l-
introduzzjoni ta’ varjetà ta’ soluzzjonijiet prattiċi u ttestjati..  
 
Il-Gwida tinsab:  
http://www.environment-
agenċy.gov.uk/ċommondata/105385/good_praċtiċe.pdf 

 
 
L-Irkupru jgħin fl-użu tar-risorsi midfuna fl-iskart u jgħin fis-
salvazzjoni ta’ materjali primi verġni.  
 
Xi direttivi ta’ l-Unjoni Ewropea jinkludu għanijiet speċifiċi fuq l-
irkupru, riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid. Dawn huma Id-Direttiva 
dwar l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-iskart, id-Direttiva dwar l-
immaniġjar ta’ vettura li spiċċaw u d-Direttiva dwar skart 
elettriku u makkinarju elettroniku. Il-miri f’kull direttiva qed jiġu 
pprezentati hawn taħt.  
 
Tabella 3. Id-Direttiva dwar l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ 
l-iskart: il-miri eżistenti u l-miri l-ġodda proposti 
Skond t-toqol Il-miri 

94/62/KE 
Il-miri l-ġodda 
proposti 
* 

Il-mira aħħarija ta' 
l-irkupru 

min. 50%, mass. 
65% 

min. 60% 

Il-mira aħħarija 
tar-riċiklaġġ 

min. 25%, mass. 
45% 

min. 55%, mass.80% 

Miri ta’ riċiklaġġ għal materjali speċifiċi:  

 - Ħġieġ  15% 60% 

 - Karta/Kartun 15% 60% 

 - Metalli 15% 50% 

 - Plastik 15% 22.5% 
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 - Injam - 15% 

Is-sena meta 
tintlaħaq il-mira 

30 ta’ Ġunju 2001 31 ta’ Diċembru 2008 

* Sors: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-
Kunsill biex temenda id-Direttiva 94/62/KE dwar l-ippakkjar u l-
ippakkjar ta’ l-iskart  (KUM (2001) 729 finali) – Pożizzjoni 
Komuni adottata mill-Kunsill fis-6/3/2003 (ĠU C107 E, 
6/5/2003, pġ. 17). Il-miri l-ġodda proposti huma suġġetti għal 
tibdil fil-kuntest ta’ proċess leġislattiv għaddej li wieħed jista’ 
jarah  
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&Dos
Idġ170079#348577. 
 
Tabella 4. Id-Direttiva dwar l-immaniġjar ta’ vetturi li 
spiċċaw: miri 
 Rata ta’  

użu mill-
ġdid u 
rkupru 

Rata ta’  
użu mill-
ġdid u 
riċiklaġġ 

Skond it-toqol medju għal kull 
vettura u s-sena fl-2006 

85% 80% 

Skond it-toqol medju għal kull 
vettura u s-sena fl-2015 

95% 85% 

Sors: Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li spiċċaw  
 
Id-Direttiva dwar skart elettriku u makkinarju elettroniku 
(WEEE) tinkludi mira li sat-tmiem tas-sena 2006 l-aktar tard, 
rata minima ta’ ġbir skart elettiku u makkinarju elettroniku 
separat ta’ medja ta’ erba’ kilogrammi għal kull abitant fis-sena 
għandha tintlaħaq. Id-Direttiva tesiġi ukoll mill-produtturi li 
jwaqqfu sistemi ta’ rkupru u riċiklaġġ tal-WEE jew 
kollettivament jew indivdwalment. Hija r-responsibilità tal-
produtturi li l-miri ta' l-irkupru u riċiklaġġ jintlaħqu. 
 
Table 5. Id-Direttiva dwar skart elettriku u makkinarju 
elettoniku: miri 
 Rata 

minima ta’ 
rkupru 

Rata 
minima tal-
materjal 
komponenti 
u  użu mill-
ġdid u 
riċiklaġġ 
tas-sustanzi

Utilitajiet kbar tad-dar u 80 % 75 % 
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makkinarju awtomatiċi skond it-
toqol medju kull utlità 
Makkinarju ta’ l-IT u t-
telekomunikazzjoni u makkinarju 
tal-konsumattur skond it-toqol 
medju tal-utlitajiet 

75 % 65 % 

Utilitajiet żgħar tad-dar; 
makkinarju tad-dawl; għodda 
elettrika u elettronika; ġugarelli; 
makkinarju tal-mistrieħ u l-
isport; strumenti ta’ moniteraġġ 
u kontroll, skond it-toqol medju 
għal kull utlità 

70 % 50 % 

Lampi tal-gass, skond it-toqol 
tal-lampi 

- 80 % 

Is-sena tal-miri 31 ta’ Diċembru 2006 
Sors: Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar skart elettriku u makkinarju 
elettroniku (WEEE) – Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni relata m’Artikolu 9. 
 
L-użu ta’ terraferma artifiċjali hu l-aktar baxx fil-ġerarkija ta’ l-
iskart minħabba n-nuqqas ta’ l-użu tar-risorsi ta’ l-iskart. 
Madanakollu, l-użu tat-terraferma artifiċjali jibqa’ l-metodu ta’ 
trattament ta’ l-iskart l-aktar komuni fl-Unjoni Ewropea. 
 
Jista’ jkun hemm ħafna impatti ambejntali tat-terraferma 
artifiċjali. Impatt minnhom hu l-kontribuzzjoni tal-effett serra 
permezz tal-ħruġ tal-gass metanu. It-taħlit ta’ ilma mielaħ jista’ 
jagħmel ħsara l-ilma ta’ l-art jekk ma jkunx hemm sistema 
protettiva. Impatti oħra jinkludu rwejjaħ u inkonvenjenza 
ġenerali lill-ġirien viċin siti reklamati.   
 
Għaldaqstant hemm ħafna raġunijiet għaliex id-Direttiva dwar 
it-terraferma artifiċjali ta’ l-iskart (99/31/KE) għandha l-għan li 
tnaqqas l-ammont ta’ skart muniċipali biodegradabili fi triqtu 
lejn it-terraferma artifiċjali. Sas-sena 2016, l-għan hu li jintlaħaq 
tnaqqis fit-terraferma artifiċjali ta’ skart biodegradibli ta’ 35% 
tat-toqol kollu prodott fl-1995. Dan jikkorrispondi għal 
diverżjoni lil hinn mit-terraferma artifiċjali ta’ xi 70 miljun 
tunnelata ta’ skart muniċipali biodegradabli4 fl-UE fl-2016, bl-
assunzjoni li l-kwantità totali ma tiżdiedx. 
 

                                                
4 L-Immaniġjar ta’ l-skart municipali biodegradibli fl-Ewropa, |EE rapport Topiku 
nru 15/2001. Tabella 6, BMW Baseline – 199. 
http://reports.ees.eu.int/topic_report_2001 _15/en 
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Tabella 6. Skart muniċipali biodegradabli: miri għal 
diverżjoni lil hinn mit-terraferma artifiċjali 
Is-sena tal-
mira 

Abbażi l-iskart muniċipali biodegradabli generat 
fl-19951, skart muniċipali biodegradabli fi triqtu 
lejn it-terraferma artifiċjali għandu jitnaqqas 
għal:  

16 ta’ Lulju 
2006 

75 % 

16 ta’ Lulju 
2009 

50 % 

16 ta’ Lulju 
2016 

35 % 

Nota 1: Jew l-aħħar sena qabel l-1995 għal liema sena hemm 
data standarizzat ta’ l-Eurostat. Sors: Direttiva tal-Kunsill 
99/31/KE tas-26 t’April dwar terraferma artifiċjali ta’ l-iskart . 
 
 
Stati membri li fl-1995 (jew l-aħħar sena qabel l-1995 għal 
liema sena hemm data standarizzata ta’ l-Eurostat) jieħdu aktar 
minn 80% ta l-iskart muniċipali miġbur lejn it-terraferma 
artifiċjali, jistgħu jipposponu l-milja tal-miri tagħhom b’perjodu 
massimu ta’ erba’ snin.  
 
Kaxxa 2.2 Eżempju: Diverżjoni ta’ l-iskart lil hinn mit-
terraferma artifiċjali 
 
Fl-Olanda, Id-Digriet ta’ l-Iskart (Il-Projbizzjoni tat-terraferma 
artifiċjali) daħlet fis-seħħ fl-1995. Id-digriet jipprojbixxi l-użu 
tat-terraferma artifiċjali ta’ l-iskart li jista’ jiġi riċiklat/użat mill-
ġdid jew maħruq bl-enerġija rikuperata. Il-projbizzjoni tinkludi 
skart domestiku, karta u kartun, skart domestiku organiku u 
ippakkjar. Mill-1997 il-projbizzjoni ġiet estiża għall-iskart ta’ l-
injam. Aktar minn hekk, hemm taxxa għolja fuq skart li jista’ 
jerġa jintuża jew kombustibli. Għalkemm il-kwantità ta’ skart 
domestiku żdied b’13.4% bejn l-1995 u l-1998, il-kwatitajiet ta’ 
skart muniċipali biodegradabli konsenjat lit-terraferma artifiċjali 
naqqset b’akat minn 50%. Fl-1998 13.1% ta’ l-iskart domestiku 
biodegradabli kien konsenjat lit-terraferma artifiċjali. 
 
 
Għal aktar inofmazzjoni ara: 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
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2.3 Leġislazzjoni ta’ l-UE oħra relevanti 

Flimkien mal-leġislazzjoni direttament relata ma’ l-immaniġjar 
ta’ l-iskart, il-proċess ta’ l-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
għandu jagħti kas numru ieħor ta’ Direttivi relevanti li jistgħu 
jinfluenzaw deċiżjonijiet, speċjalment f’dak li jirrigwardja l-
għażla tas-sit u l-operazzjoni tal-faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart. Partikularment: 
 
• Id-Direttiva tal-‘Qafas ta’ l-Ilma’ 2000/60/KE li testabilixxi il-

qafas għal azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma; 

• Id- Direttiva ta’ l-‘Eżami ta’ l-Impatt Ambjentali’ 85/337/KEE 
kif emendata permezz tad-Direttiva 97/11/KE fuq l-eżami ta’ 
l-effetti ta’ ċerti proġetti ta’ l-ambjent pubbliċi u privati; 

• Id-Direttiva ta’ l-‘Eżami Strateġiku Ambjentali’ 2001/42/KE 
fuq l-eżami ta’ l-effetti ta’ ċerti pjani u programmi fuq l-
ambjent (ippreżentati f’aktar dettal fis-sezzjoni 3.3 hawn 
taħt); 

• Id-Direttiva ta’ l-‘Abitat’ 92/43/KEE fuq il-konservazzjoni tal-
fawna u l-flora slavaġġ u l-abitat naturali. 
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3 Konsiderazzjonijiet ġenerali fil-tfassil ta’ abbozz 
ta’ pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 

 
 
Appoġġ politiku u l-kuxjenza tal-bżonn li jinkiteb pjan ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart huma kruċjali. Jekk digà jeżisti pjan, jista’ 
jkun li dan il-pjan għandu jkun revedut. Jekk, min-naħa l-oħra, 
l-ewwel pjan ta’ immaniġjar ta’ l-iskart għad irid jinħadem, hu 
importanti ħafna li l-livell politiku jaċċetta l-bżonn ta’ pjan u 
risorsi suffiċjenti jiġu allokati għall-eżekuzzjoni tiegħu.   
 
Bħala punt tat-tluq politiku irid ikun hemm deċiżjoni fuq dawn 
il-kwistjonijiet: 

• Għaliex għandu jinkiteb pjan ta’ immaniġjar ta’ l-iskart? 
• X’inhu l-iskop ta’ pjan ta’ immaniġjar ta’ l-iskart? 
• Min se jkun involut fil-preparazzjoni tal-pjan ta’ 

immaniġjar ta’ l-iskart? 
• X’inhi l-iskeda taż-żmien biex jiġi finalizzat pjan ta’ 

immaniġjar ta’ l-iskart? 
• X’inhi r-relazzjoni ma’ pjanijiet oħra? 

 
3.1 Definizzjoni ta’ l-iskop tal-pjan  

Qabel ma jibda l-ippjanar, l-iskop tal-pjan għandu jiġi defnit.  
 
Dan jinkludi konsiderazzjoni ta’ temi bħal dawn:  
• Kemm se jkopri ġeografikament dan il-pjan? Nazzjonali, 

reġjonali jew lokali? 
• Liema flussi ta’ skart se jkunu inklużi f’dan il-pjan? L-iskart 

kollu, l-iskart muniċipali, l-iskart perikoluż, l-iskart ta’ l-
ippakkjar, skart ieħor?  

• Liema setturi se jkunu inklużi fil-pjan?  
• X’inhu l-orizzont taż-żmien ta’ dan il-pjan? E.ż. 3, 5 jew 10 

snin?  
 
Flussi ta’ skart u setturi għall-inklużjoni fil-pjan 
Il-konsiderazzjonijiet dwar flussi ta’ skart għall-inklużjoni fil-pjan 
għandhom jiddeterminaw is-sorsi, il-flussi u l-kwatitajiet ta’ l-
iskart ġenerat, il-ġbir, it-trasport u t-trattament kurrenti u kif 
dawn jistgħu jinbidlu fil-futur. Definizzjonijiet ċari tal-flussi tal-
iskart huma importanti. Flimkien ma’ dan, il-flussi ta’ l-iskart 
mogħtija priorità għandhom jiġu defniti b’mod ċar.  
 
Deċiżjonijiet fuq flussi ta’ skart inklużi fil-pjan jistgħu jaffettwaw 
is-setturi ekonomiċi li se jkunu inklużi. F’ħafna pajjiżi l-
awtoritajiet lokali huma  responsabbli mill-immaniġjar ta’ l-iskart 
munċipali biss. Madanakollu, fi ftit pajjiżi l-awtoritajiet lokali 
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jistgħu jew jagħżlu li jimmaniġjaw l-iskart industrijali ukoll, jew 
jingħataw l-awtorità li jimmaniġjaw l-iskart kollu. 
 
L-orizzont taż-żmien għall-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart 
L-orizzont taż-żmien għall-pjan jiddependi minn numru ta’ 
fatturi. Biex jirrifletti dan, il-pjan jista’ jikkonsisti minn żewġ 
partijiet: l-ewwel parti tkun għal azzjoni immedjata u t-tieni 
parti, tkun perspettiva fit-tul.   
 
Ir-raġuni għall-parti tal-perspettiva fit-tul hi li jista’ jkun hemm 
diffikutajiet konsiderevoli fl-identifikazzjoni ta’ siti adattati għall-
faċilitajiet ta’ trattament ta’ l-iskart u terraferma artifiċjali fihom, 
jew ħdejn erji urbani. Aktar minn hekk, ikun neċessarju li 
tagħmel sforz konsiderevoli fl-għażla tas-sit, eżami ta’ l-impatt 
ambjentali, u konsultazzjoni pubblika biex takkwista permess 
għal sit ġdid. Finalment, faċiltajiet ta’ trattament ta’ l-iskart 
jirrapreżentaw investimenti kbar li ikollhom bżonn li rkupraw fil-
perjodu t-twil.    
 
L-ispejjeż tal-ġbir huma aktar ta’ natura fil-qosor u jinvolvu 
anqas kapital. It-temi ewlenin aktarx ikunu kuntratti ma’ 
kuntratturi li tipikament għandhom ħajja ta’ mhux aktar minn 
ħames snin.  
 
Min-naħa prattika, l-orizzont taż-żmien tal-pjan għandu jkun 
twil bizzejjed li tagħmilha possibbli li tevalwa jekk il-miri fil-pjan 
jintlaħqux. Għaldastant, ma tkunx prattika li tevalwa mill-ġdid 
qabel ta’ mill-anqas tliet snin. L-orizzont taż-żmien tal-pjan jista’ 
jirrifletti konsiderazzjonijiet oħra tax-xena politika e.ż. il-perjodu 
bejn l-elezzjonijiet lokali.   
 
Għalhekk, orizzont taż-żmien ta’ bejn tliet u ħames snin ikun 
propizju għal reviżjoni tal-parti ta’ l-azzjoni tal-pjan ta’ l-iskart.  
 
3.2 Parteċipanti fil-proċess ta’ l-ippjanar 

L-involviment ta’ msieħba varji u l-pubbliku in ġenerali fil-
proċess ta’ l-ippjanar għandu l-għan li jiżgura l-aċċetazzjoni tal-
politika ta’ l-iskart in ġenerali u l-kontribuzzjoni biex jintlaħqu l-
oġġettivi. Dan għandu isir skond livelli varji ta l-
amministrazzjoni konċernata, biex jirrifletti t-tradizzjonijiet 
kulturali u l-organizzazzjoni politika. 
 
Bħala parti mill-konsiderazzjonijiet ġenerali meta ikun qed jiġi 
mfassal il-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart għandu jkun ċar min 
se jkunu l-parteċipanti fl-istadji differenti tal-proċess ta’ l-
ippjanar u kif u meta l-amministrazzjoni/policy makers se jidħlu. 
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L-involviment tal-pubbliku hu rikjest mid-Direttiva 2001/42/KE 
fuq l-Eżami tal-Istraġija Ambjentali li tkopri pjanijiet ta’ 
immaniġjar ta’ l-iskart, (ara sezzjoni 3.3). Din hi konformi mal-
Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, Parteċipazzjoni 
Pubblika fit-tfassil tad-Deċiżjoni u Aċċess għall-Ġustizzja 
f’Materji Ambjentali (“Il-Konvenzjoni Aarhus”) ta’ NU/ECE. Il-
Konvenzjoni kienet iffirmata minn 40 pajjiż u ratifkata minn 22 
pajjiż. L-Unjoni Ewropea u l-ħmistax-il Stat Membru ffirmaw il-
Konvenzjoni li daħlet fis-seħħ fit-30 t’Ottubru 2001. 
 

Box 3.1 Oġġettiv tal-Konvenzjoni Aarhus 
 
Biex tikkontribwixxi lejn il-protezzjoni tad-dritt ta’ kull persuna 
tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri li jgħixu f’ambjent adekwat 
għas-saħħa tiegħu jew tagħha u l-benessri, kull parti 
tiggarantixxi d-drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni, 
parteċipazzjoni pubblika fit-tfassil tad-deċiżjoni, u aċċess għall-
ġustizzja f’materji ambjentali skond il-providimenti ta’ din il-
Konvenzjoni. 
 
It-test kollu jinstab: 
http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

 
 
Aċċess għall-informazzjoni ambjentali u parteċipazzjoni 
pubblika 
Żewġ Direttivi relevanti huma bħalissa parti mill-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Aarhus fl-UE.  
 
Id-Direttiva dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni 
ambjentali tistabilixxi qafas għall-awtoritajiet pubbliċi biex 
jirrispondu sejħiet ta’ aċċess għall-informazzjoni ambjentali. 
Tippermetti ukoll id-dessiminazzjoni ta’ l-informazzjoni 
ambjentali lill-pubbliku u tispeċifika l-kontenut minimu ta’ din l-
informazzjoni. 
 
Id-direttiva dwar il-parteċipazzjoni pubblika tintroduċi proċedura 
għall-kunsultazzjoni mal-pubbliku meta jitfasslu pjanijiet u 
programmi relatati ma’ l-ambjent, inklużi pjanijiet ta’ 
immaniġjar ta’ l-iskart. Tispeċifika t-tip ta’ informazzjoni li 
għandha tingħata lill-pubbliku għal skop ta’ konsultazzjoni 
pubblika u tirrikjedi skedi ta’ żmien raġjonevoli biex fi stadju 
bikri tiżgura involviment effettiv tal-pubbliku fit-tfassil ta’ 
deċiżjonijiet dwar l-ambjent. 
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Kaxxa 3.2  
 
Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni ambjentali u li tabbroga Direttiva 
tal-Kunsill 90/313/KEE 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika fit-tfassil ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi relatati ma’ l-ambjent u temenda dak li 
jirrigwarda l-parteċipazzjoni pubblika u aċċess għall-
ġustizzja Direttiva tal-Kunsill 85/33/%KEE and 
96/61/KE. 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Min għandu jkun involut fil-proċess ta’ l-ippjanar? 
Parteċipanti fil-proċess ta’ l-ippjanar ta’ l-iskart għandhom 
jinkludu firxa wiesa’ ta’ msiehba biex iklunu koperti aspetti 
importanti. Dawn jistgħu jkunu: 
• Rappreżentanti mil-livell politiku u amministrattiv 

(dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet reġjonali, 
muniċipalitajiet) 

• esperti ta’ l-iskart  
• rappreżentanti mis-settur ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart (ġbir, 

riċiklaġġ, kompost, biogas, ħruq u terraferma artifiċjali) 
• l-industrija, organizzazzjonijiet industrijali u kummerċjali 
• kunsilli/assoċazzjonijiet tal-konsumatur 
• Għaqdiet Mhux Governattivi.  
 
Partijiet oħra jistghu jkunu involuti fil-proċess ta’ l-ippjanar 
ukoll. 
 
Kif il-partċipanti g’andhom ikunu involuti? 
Il-bżonn ta’ involviment minimu hu li jissottometti abbozz ta’ 
pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart għall-konsultazzjoni pubblika.  
 
L-abbozz tal-pjan jista’ jitqiegħad għall-pubbliku permezz ta’ l-
Internet, fil-kunsilli lokali u libreriji pubbliċi. Dan jista’ jinkludi 
invit għaċ-ċittadini kollha biex jikkummentaw dwar l-abbozz tal-
pjan.  
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Metodu aktar b’saħħtu hu li jitwaqqaf kumitat konsultattiv ta’ 
livell għoli u grupp ta’ ħidma.  
 
L-iskop tal-kumitat konsultattiv hu li jiggwida l-proċess ġenerali 
ta’ l-ippjanar u li jagħti kontribut lill-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart fuq temi importanti bħalma huma l-identifikazzjoni ta’ 
flussi ta’ skart prioritarji, biex jiffissa oġġettivi u miżuri realistiċi 
biex jiġi implimentat il-pjan. Il-kumitat konsultattiv jista’ 
jingħata rwol aktar influenti bħala kumitat tat-tmexxija. Għandu 
jkun magħmul minn rappreżentanti mill-awtoritajiet kompetenti 
(e.ż. Ambjent, Finanzi, Enerġija u Industrija), rappreżentanti 
mill-awtoritajiet lokali/reġjonali, s-settur ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart, l-industrija, konsumaturi u Għaqdiet Mhux Governattivi.  
 
L-iskop tal-grupp ta’ ħidma hu li jieħu ir-responsabbiltà tax-
xogħol kollu prattiku biex jiġbor id-data, jipprepara analiżijiet 
tas-sitwazzjoni eżistenti, jidentifika problemi potenzjali, jikteb 
proposti għall-oġġettivi, l-implikazzjoni ta’ miżuri varji għall-
implimentazzjoni, eċċ u tabilħaqq biex jipprepara l-abbozz tal-
pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. Il-grupp ta’ ħidma jaġixxi bħala 
segretarjat tal-kumitat konsultattiv. Il-parteċipanti tal-grupp ta’ 
ħidma għandhom b’mod ċar jinkludu staff mill-awtorità 
kompetenti (e.ż. Aġenzija Nazzjonali tal-Protezzjoni Ambjentali 
jew awtorità reġjonali) iżda tista’ tinvolvi wkoll rappreżentant 
minn awtorità lokali/reġjonali (jekk hu pjan nazzjonali jew 
reġjonali) u rappreżentant mis-settur ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart.    
 
It-temini ta’ referenza għandhom jinkitbu mill-kumitat 
konsultattiv kif ukoll mill-grupp ta’ ħidma. Aktar minn hekk, it-
termini ta’ referenza għandhom jiġu ppreparati qabel ma 
jitwaqqfu ż-żewġ gruppi biex jiġi evitat xogħol doppju u 
inkonsistenzi fl-istruttura organizzattiva. 
 
Flimkien mal-kumitat konsultattiv u l-grupp ta’ ħdima, il-
parteċipazzjoni tista’ tiġi estiża biex tinkludi serje ta’ workshops 
matul il-proċess ta’ l-ippjanar. Jista’ jsir workshop inizjali 
jinħoloq kuxjenza għall-problemi ta’ l-iskart u l-bżonn t’azzjoni. 
Il-programm tal-workshop jista’ jinkludi preżentazzjoni tas-
sitwazzjoni kurrenti bħalma huma l-kwantitajiet ta’ skart 
ġenerati, impatti ambjentali mit-trattament ta’ l-iskart u l-
kapaċità tat-trattamenti. Tista’ tkun ukoll opportunità biex 
jinġabru ideat għal żvilupp fil-ġejjieni fis-settur ta’ l-iskart, flussi 
prioritarji ta’ skart u suġġerimenti għall-oġġettivi.  
 
Jistgħu jsiru workshops aktar tard fil-proċess meta l-pjan jibda 
jieħu sura u s-suġġerimenti għall-oġġettivi futuri u l-miri huma 
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lesti. Il-miżuri biex jimplimentaw il-pjan is-soltu jkunu ta’ 
interess għall-imsieħba. Kollox ma’ kollox, l-għanijiet ewlenin ta’ 
dawn il-workshops huma li jirċievu ideat mill-imsieħba u biex 
tinqasam l-informazzjoni dwar aspetti ta’ ippjanar ta’ skart.  
 
Fl-aħħar nett, għażla oħra hi biex tistabilixxi jew gruppi ta’ 
ħidma jew workshops li għandhom x’jaqsmu ma’ flussi speċifiċi 
ta’ skart. Din tista’ tkun relevanti għal fluss ta’ skart prioritarju, 
flussi ġodda ta’ skart li ma ġewx miġbura u immaniġjati qabel, 
jew jekk ikun hemm bżonn ta’ bidliet radikali għal flussi 
partikulari ta’ skart.  
 
Kaxxa 3.3 Eżempju: Parteċipazzjoni fl-iżviluppp ta’ pjan 
reġjonali ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
 
‘L-istraġija Nazzjonali ta’ l-iskart: l-Iskozja’ kienet adottata fl-
aħħar ta’ l-1999. Biex tiġi implimentata l-istrateġija, Pjanijiet 
Zonali ta’ Skart għal kull waħda mill-ħdax-il zona se jkunu 
żviluppati. Il-Pjanijiet Zonali ta’ Skart jgħaddu minn proċess ta’ 
integrazzjoni biex jipproduċu pjan integrat għall-Iskozja.  
 
Fl-iżvilupp ta’ Pjanijiet Zonali ta’ Skart, ġie mwaqqaf Grupp 
għall-Istrateġija Zonali ta’ l-Iskart (WASG), inklużi sħubija ma’ 
awtoritajiet lokali, l-industrija ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, il-
ġeneraturi ta’ l-iskart u x-xibka ta’ lokali ta’ intrapriżi.  
 
L-istatus ta’ kull Pjan Zonali ta’ Skart u l-proċess ta’ 
konsultazzjoni għal kull pjan huma pubbliċi permezz tas-sit l-
internet ta’ l-EPA Skoċċiż: http://www.sepa.org.uk/ 

 
 
Kuxjenza pubblika 
Il-konsultazzjoni pubblika fuq l-abbozz tal-pjan ta’ l-immaniġjar 
ta’ l-iskart tista’ tkun parti integrali t’attivitajiet tal-qawmien tal-
kuxjenza. Iżda, kuxjenza pubblika hi xi ħaġa oltre minn sempliċi 
tikkummenta fuq abbozzi ta’ pjan, u għandha tkun ikkonsidrata 
importanti fl-aċċettazzjoni tal-pubbliku ġenerali ta’ temi dwar l-
immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
Il-promozzjoni tal-kuxjenza pubblika hi trattata f’dettal akbar 
f’sezzjoni 5.4 fuq miżuri possibbli għall-implimentazzjoni ta’ pjan 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
3.3 Eżami ta’ ta’ l-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent 

Id-Direttiva dwar l-eżami ta’ l-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi dwar l-ambjent tapplika għal pjanijiet u programmi 
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li aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent u li ppreparati 
u adottati minn awtorità kompetenti.  
 
Eżami ta’ l-impatt ambjentali hu awtomatikament rikjest għal 
pjanijiet u programmi li huma preparati għall-ippjanar ta’ belt 
jew pajjiż, l-użu ta’ l-art, it-trasport, l-enerġija, l-immanġjar ta’ 
l-iskart, l-immaniġjar ta’ l-ilma, l-industrija, t-
telekomunikazzjoni, l-agrikoltura, il-forestija, is-sajd u t-turiżmu. 
Qabel l-adozzjoni jew is-sottomissjoni lill-proċess leġislattiv ta’ 
pjan jew programm, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istati Membri 
konċernati huma rikjesti li jwettqu eżami ta’ impatt ambjentali 
u, wara konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet ambjentali 
kommpetenti, jippreparaw  rapport dwar l-ambjent.  
 
L-abbozz tal-pjan jew programm u r-rapport dwar l-ambjent 
għandhom isiru disponibbli lill-awtoritajiet reponsabbli mill-
ambjent u lill-pubbliku. L-awtoritajiet u l-pubbliku għandhom 
jesprimu il-veduti tagħhom fuq l-abbozz tal-pjan jew programm 
qabel l-adozzjoni jew is-sottomissjoni lill-proċess leġislattiv.  
 
Kaxxa 3.4 Aktar informazzjoni dwar l-eżami ta’ effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent 
 
Direttiva 2001/42/KE tas-27 Ġunju 2001 fuq l-eżami ta’ l-effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent: 
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Il-web site tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-eżami ta’ l-impatt 
ambjentali – EIA:  
http://europa.eu.int/ċomm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Skeda ta’ żmien għall-proċess ta’ l-ippjanar  

Għandha ssir skeda li turi kemm se jdumu l-istadji differenti u 
d-data tal-finalizzazzjoni mistennija tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-iskart. L-iskeda għandha tipprovdi għall-perjodu ta’ 
konsultazzjoni li tista’ tieħu ż-żmien. 
 
B’mod ġenerali, wieħed għandu jistenna li l-proċess kollu ta’ l-
ippjanar jista jdum xi 18-il xahar, iżda dan jista’ jvarja skond iċ-
ċirkostanzi. 
 
L-ippjanar taż-żmien għandu jinkludi wkoll indikazzjoni tad-
deċiżjonijiet meħuda f’kull stadju u meta il-wrokshops jistgħhu 
jiltaqgħu.  
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3.5 Relazzjoni ma’ pjanijiet u policies oħra 

L-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart għandu jkun parti 
integrali minn sistema ġenerali nazzjonali ta’ ippjanar, kemm 
bħal kif wiehed għandu jiffaċċja l-iżvilupp sostenibbli b’mod 
wiesa’ u biex jintlahqu il-miri ġenerali espressi fil-pjanijiet ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart. Numru ta’ zoni differenti ta’ ippjanar 
jirrelataw direttament ma’ l-ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
u għandhom jiġu kkonsidrati bir-reqqa meta jiġi deċiż l-iskop u 
l-kontenut ta’ pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. 
 
L-Ippjanar spazjali 
Ir-regolai ta’ l-ippjanar spazjali, li jifformalaw qafas li jirregola 
kull żvilupp f’zona, jistgħu jaffettwaw reponsabilitajiet lokali fl-
immaniġjar ta’ l-iskart. Tali regoli jistgħu jinkludu bżonnijiet 
speċifiċi għall-permessi jew liċenzji ta’ faċiltajiet ta’ trattament 
jew rimi . 
 
Ippjanar komprensiv, li jagħżel art għal skopijiet speċifiċi, 
joħloq il-bażi għat-twettiq ta’ attivitajiet privati u pubbliċi u hu 
mezz ta’ soluzzjoni tal-konflitti bejn attitivitajiet diferenti/użi ta’ 
l-art. 
 
Ippjanar Ambjentali 
L-ippjanar ta’ l-iskart għandu rabtiet qawwija ma’ l-ippjanar 
ambjentali in ġenerali. Fuq naħa, l-ippjanar ta’ l-iskart hu parti 
minn ippjanar ġenerali li jiżgura li ċerti miri ambjentali jintlaħqu, 
fuq in-naħa l-oħra l-miri fil-pjan ta’ l-iskart jistgħu jintlaħqu jekk 
standards ambjentali huma ffissati u kkontrollati għall-
attivitajiet kollha ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. 
 
Ippjanar ta’ l-enerġija 
Il-faċilitajiet ta’ trattament ta’ l-iskart jistgħu jkunu power 
stations, impjanti ta’ inċinerazzjoni u u biogass u impjanti 
industrijali oħra li jistgħu jużaw l-iskart bħala enerġija. Biex 
tintuża l-enerġija prodotta minn ċerti impjanti, huma għandhom 
jkunu inkorporati fl-ippjanar ġenerali ta’ l-enerġija. Il-
produzzjoni ta’ l-enerġija f’impjanti ta’ inċinerazzjoni jew 
biogass jistgħu jkunu part I mill-miżuri li jintlaħqu il-miri tal-
politika tal-klima.  
 
Is-saħħa umana 
L-iskart ta’ spiss ikollu sustanzi kimiċi li għandhom potenzjal li 
jafettwaw is-saħħa umana. Eżempji huma skart perikoluż, skart 
domestiku u skart mill-produzzjoni ta’ l-enerġija u l-agrikoltura. 
Xi sustanzi jistgħu jkunu moħbija jew mwaħħdin ma’ prodotti 
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jew flussi ta’ skart. Dawn it-temi għandhom jkunu integrati fl-
ippjanar tas-saħħa u fl-ippjanar tal-immaniġjar ta’ l-iskart.   
 
Is-saħħa fuq il-post tax-xogħol 
Il-ġbir u t-trattament ta’ l-iskart jista’ jinfluenza b’mod qawwi 
lis-saħħa fuq il-post tax-xogħol, u għandha tingħata attenzjoni 
fl-istadju inizjali ta’ l-ippjanar biex jiħu evitati impatti negatiivi 
fuq il-ħaddiema. Fit-tfassil ta’ sistemi ta’ ġbir, attenzjoni speċjali 
għandha tingħata biex jiġu evitati tqandil u strapazz goffi fiċ-
ċaqlia ta’ kontenituri. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lill-
kundizzjonijiet tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol f’impjanti ta’ 
inċinerazzjoni, kompost u riċiklaġġ.   
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X’għandek x’tiċċekkja: 
 
Hu rakkommandat li titwaqqaf task force b’responsabilitajiet 
ċari għax-xogħol li għandu jsir.  
 
1. Hemm komprensjoni u sapport politku għall-proċess ta’ 

ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ?  
 
2. Hemm risorsi biżżejjed allokati lill-proċess? 
 
3. L-iskop tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart: 

 Kemm se jkopri ġeografikament dan il-pjan? Nazzjonali, 
reġjonali jew lokali?  

 Liema flussi ta’ skart se jkunu inklużi fil-pjan? L-iskart 
kollu, l-iskart muniċipali, l-iskart perkoluż, l-iskart ta’ l-
ippakkjar, skart ieħor? 

 Liema setturi se jkunu inklużi fil-pjan?  
 X’inhu l-orizzont taż-żmien tal-pjan? E.ż. 3, 5 jew 10 

snin?  
 

4. Ġew identifikati l-parteċipanti tal-proċess ta’ l-ippjanar? 
Jinkludu dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet lokali, esperti ta’ 
l-iskart, rappreżentanti tas-settur ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
u mill-industrija li tiġġenera l-iskart, u l-Għaqdiet Mhux 
Governattivi? 

 
5. Ġiet iffissata l-iskeda tal-preparazzjoni tal-pjan ta’ l-

immaniġjar ta’ l-iskart? L-estimi taż-żmien għax-xogħol 
għandhom jkunu realisitiċi. 

 
6. Ġew identifikati xi relazzjonijiet bejn il-pjan ta’ l-immaniġjar 

ta’ l-iskartu pjanijiet oħra (e.ż. ippjanar spazjali, ippjanar ta’ 
l-enerġija, eċċ)?  Jinfluwenzaw elementi fil-pjan ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart?  
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4 Il-Parti ta’ l-Istatus 
 
 
 
Biex jiġu stabiliti l-oġġettivi tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
u biex jiġu eżaminati l-milja ta’ l-oġġettivi tal-pjan ta’ qabel, 
jekk hemm, ir-rapport ta’ l-istatus għandu jippreżenta ħarsa in 
ġenerali  tas-sitwazzjoni kurrenti.  
 
Is-sistema kurrenti ta’ ġbir u trattament ta’ l-iskart għandha tiġI 
deskritta f’termini fiżiċi, finanzjarji u organizzattivi. 
Għaldaqstant, l-analiżi ta’ l-istatus tas-sistema kurrenti 
tippermettilna naraw jekk tilħaqx l-oġġettivi ssettjati diġà, 
bħalma hi l-mira ġenerali tar-riċiklaġġ, il-ġbir ta’ ċerti flussi ta’ 
skart, jew li jintlaħqu ċerti standards ambjentali tal-faċilitajiet 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, eċċ. Ir-rapport ta’ l-istatus hu 
priniċpalment miktub mill-awtoritajiet amministrattivi, f’ko-
operazzjoni mal-partijiet varji fis-sistema kurrenti ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
Għall-preparazzjoni tar-rapport ta’ l-istatus, hu neċessarju li 
tinġabar data u li tipprovdi għarfien ġenerali dwar sorsi ta’ 
skart, ammonti, tipi, ġbir, trasport, trattament u rimi ta’ skart, u 
l-istruttura tas-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
Il-qafas tar-rapport ta’ l-istatus ivarja mil-livell nazzjonali,  għal-
livell  reġjonali u għal-livell lokali ġaladarba il-bżonn ta’ 
informazzjoni hu differenti. Fuq il-livell nazzjonali data 
aggregata tkun importanti, fil-waqt ir-rapport ta’ l-istatus 
reġjonali/lokali f’kull rispett trid tkun iżjed speċifika. 
Għaldaqstant ir-rapporti ta’ l-istatus se jkollhom per eżempju 
ammonti  u tipi ta’ skart ġenerat f’setturi differenti u trattati 
f’impjanti differenti, il-kapaċità ta’ l-impjanti fiz-zona u 
kundizzjonijiet karatteristiċi reġjonali/lokali mimħabba l-
istruttura tan-negozju jew fenomeni naturali.  
 
Meta se jinkiteb rapport ta’ l-istatus, l-ewwel pass għandu jkun 
il-ġbir ta’ ta’ data u informazzjoni. It-tieni pass jkun id-
deskrizzjoni tas-sistema kurrenti inkluża l-identifikazzjoni ta’ 
irqajja għal titjieb fis-sistema. It-tielet pass hu li tiġI evalwata il-
prestazzjoni tas-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. 
 
Kemm il-parti ta’ l-istatus kif ukoll il-parti ta’ l-ippjanar jistgħu 
jiġu organizzati skond is-“sorsi ta’ l-iskart” (attivitajiet differenti 
li jiġġeneraw l-iskart fiz-zoni relevanti), flussi ta’ skart (il-
materjal li minnu hu magħmul l-iskart u l-għażliet ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart (e.ż. ġbir, għażla, trattament u rimi).  
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4.1 Kwantitajiet ta’ l-iskart 

Biex ir-rapport ta’ l-istatus ikun adegwat u kemm jista’ jkuh 
possibbli preċiż, hu importanti li tintuża data u informazzjoni 
preċiżi u validi. Il-ġbir tad-data kollha ta’ spiss tirrkjedi xogħol 
estensiv. Għaldaqstant hu rakkomandat li jinbeda l-iżvilupp ta’ 
sistema ta’ ġbir ta’ data malajr kemm jista’ jkun fil-proċess ta’ l-
ippjanar. Fil-bidu tal-proċess, tista’ tkun diffiċli li tiġbor figuri ta’ 
min joqgħod fuqhom. F’dan il-każ, jistgħu isiru stimi. 
 
Bażikament, hemm bżonn ta’ informazzjoni u data fuq l-
ammonti ta’ skart għal: 
 is-“sorsi ta’ skart"; 
 il-flussi ta’ skart; 
 il-proċess ta’ l-immaniġjar ta’ skart: ġenerazzjoni, ġbir, 

trasport, għażla, trattament u rimi. 
 
Bl-idenitifikazzjoni tas-“sorsi ta’ l-iskart”, ikun possibbli li tmexxi 
kampanji ta’ għarfien u programmi ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart 
kontra s-sorsi li għandhom l-ogħla volumi ta’ skart u kontra 
dawk li jiġġeneraw l-aktar skart perikoluż. Fl-istess ħin, din 
toħloq plattaforma għal kull regola speċifika immirata lejn flussi 
speċifiċi u ġeneraturi ta’ skart. Fl-aħħar nett, l-effetività ta’ l-
ispezzjoni u l-infurzar tista’ titjieb. 
 
Kaxxa 4.1 Eżempji ta’ sorsi relevanti ta’ skart 
 
 Djar 
 Servizzi muniċipali 
 Industriji 
 Agrikoltura/forestija 
 Istituzzjonijiet, kummerċ u uffiċini 
 Siti tal-bini u twaqqiegħ 
 Impjanti ta’ l-Enerġija  
 Minjieri 
 Impjanti tat-trattament ta’ l-ilma  
 Impjanti tat-trattament ta’ l-Iskart 

 
Meta tindirizza l-flussi ta’ l-iskart ikun possibbli li takkwista 
informazzjoni dwar il-kwantità u l-kompożizzjoni ta’ flussi 
differenti ta’ skart. B’dan il-mod, l-awtoritajiet ikollhom sfond 
biex jissettjaw oġġettivi strateġiċi għal kull fluss ta’ skart kif 
ukoll mtodi futuri ta’ trattament bżonnjużi li jintlaħqu l-oġġettivi. 
Bħala eżempju, id-Direttiva dwar l-ippakkjar u l-ippakkjar ta’ l-
iskart għandha miri varji għal numru ta’ materjali ta’ l-ippakkjar.  
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Kaxxa 4.2 Eżempju ta’ flussi relevanti ta’ skart 
 
Flussi prioritarji ta’ skart fl-UE: 
 Skart muniċipali  Skart perikoluż 
 Skart ta’ l-ippakkjar  Vetturi li spiċċaw  
 Tyres  Skart tal-Kura tas-

Saħħa 
 Skart elettriku u makkinarju 

elettroniku 
 |ejt mormi 

 Skart tal-bini u t-twaqqiegħ   Drenaġġ 
 
Flussi oħra ta’ skart relevanti: 

 

 Fdal organiku (skart tal-ġnien)  Skart ta’ l-ikel u 
organiku 

 Kartun  Karta 
 Plastik  Tessuti 
 Ħadid  Fdal inerti 
 Metalli oħra  Batteriji 
 Skart agrikolu  Skart goff 
 Skart industrijali  Skart tal-minjieri 

 
L-istatus tas-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart u d-
deskrizzjoni tagħha tgħin fl-identifikazzjoni tal-bżonnijiet 
f’termini ta’ disinn, kapaċità u inizjattivi ġodda. 
 
Hi wkoll relevanti, u fl-istess hi obbligu skond il-Qafas tad-
Direttiva dwar l-Iskart, li tippreżenta l-ammonti ta’ skart li 
jgħaddu mil-proċessi differenti (ġenerazzjoni, ġbir, trasport, 
għażla, trattament u rimi). Prinċipalemnt dan hemm bżonnu 
biex ikun jista’ jsir l-eżami ta’ jekk il-kapaċità krrenti tal-
faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart hix suffiċjenti.  
 
 
Kaxxa 4.3 Sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart lokali 
u/jew reġjonali 
 
Meta se jiġi ppreparat pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart lokali jew 
reġjonali, hu relevanti li tiġi inkluża deskrizzjoni dettaljata tas-
sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart eżistenti. Deskirzzjoni tas-
sistema lokali għall-iskart muniċipali tista’ tinkludi dawn l-
eżempji, ta’ mill-anqas:  
 
 Makkinarju tal-ġbir (laned, vetturi) 
 Skemi ta’ trasport (loġistika tat-trasport, lokazzjoni ta’ l-

impjanti ta’ trattament) 
 Faċilitajiet ta’ trasferiment/għażla 
 Tip ta’ impjanti ta’ trattament (e.ż. terraferma artifiċjali, 

impjanti ta’ inċinerazzjoni) 
 Attivitajiet ta’ riċiklaġġ – kemm dawk immexxija mill-
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awtoritajiet u mill-organizzazzjonjiet privati (e.ż. L-Għaqda 
tas-Salib l-Aħmar)  

 Skemi ta’ ħlas 
 Regoli (nazzjonal kif ukoll lokali) 

 
 
Metodi ta’ ġbir ta’ data u informazzjoni 
Meta ikun qed jiġi ppreparat pjan nazzjonali ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-ikart, bażikament hemm żewġ metodi ta’ ġbir ta’ data u 
informazzjoni: 
 ġbir ta’ rapporti mill-awtoritajiet lokali 
 użu ta’ figuri ewlenin bażati fuq stħarriġ lokali u testijiet bl-

addoċċ.  
 
Figuri ewlenin jistgħu jkunu fil-forma ta’ l-iskart ġenerat per 
ċapita, skond is-settur industrijali, kwantitajiet ta’ skart 
perikoluż għal kull impjegat fl-industrija ta’ l-electroforming, 
rata ta’ ħġieġ u karta fl-iskart muniċipali, solidu eċċ. Infatti, 
pjan nazzjonali ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ta’ spiss ikollu data 
miġbura fiż-żewġ modi. 
 
Kaxxa 4.4 Eżempju: L-istatus ta’ flussi u ammonti ta’ 
skart 
 
Fil-Pjan Finlandiż ta’ l-Immaniġjar ta’ l-Iskart 1998-2005, ir-
rapport ta’ l-istatus jagħti ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni ta’ 
l-iskart fil-Finlandja bażat fuq data kemm miġbura mill-
awtoritajiet lokali kif ukoll kalkulata abbażi ta’ figuri ewlenin. 
Per eżempju, saru speċifikazzjonijiet ta' l-irkupru ta’ l-iskart 
permezz tas-sors ta’ l-iskart u bit-tipi ta’ l-iskart, l-iskart 
industrijali ġenerat kull sena bis-settur industrijali, u skart tal-
manifattura bis-settur  
 
Kienet inkluża l-ispeċifikazzjoni ta’ l-iskart totali ġenerat kull 
sena fil-Finlandja għal dawn il-flussi ta’ skart: 
 Skart tal-minjieri 
 Skart agrikolu 
 Skart Industrijali 
 Skart tal-bini 
 Skart mill-provista ta’ l-enerġija u l-ilma 
 Skart muniċipali 
 Drenaġġ 
 Skart perikoluż 

 
Ħarsa ġenerali bl-Ingliż tinstab fuq 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/eleċtro/waste/waste.p
df 
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Aktar minn hekk, għal pjan nazzjonali data statistika tista’ 
tinkiseb per eżempju fuq żviluppi demografiċi għall-
assunzjonijiet ewlenin fil-parti ta’ l-ippjanar (ara sezzjoni 5.1) 
Dawn id-data normalment jinġabru minn awtorità nazzjonali 
jew reġjonali/lokali u hemmhekk jinkisbu faċilment.  
 
Ġbir ta’ data u informazzjoni speċifiċi għal pjan lokali/reġjonali 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ta’ spiss ifisser qisien diretti fil-flussi 
ta’ l-iskart. Dawn il-qisien jistghu jkollhom gradi varji ta’ 
sofistikazzjoni. Fejn hu possibbli li tiżen l-iskart, dan hu 
tabilħaqq l-aktar mod preċiż biex tirreġistra l-ammont eżatt. 
Jekk qisien diretti huma impossibbli, jistgħu jsiru kalkoli fuq 
data ta’ makkinarju li qed jintuża bħalissa (in-numru ta’ laned 
żvojtati, in-numru ta’ trakkijiet li jaslu fl-implant eċċ.). 
 
L-awtoritajiet lokali kompetenti, intraprizi ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart, intrapriżi li jiġġeneraw jew jirriċiklaw l-iskart jistgħu 
jipprovdu xi data neċessarja. Dawn il-partijiet ta’ spiss ikollhom 
informazzjoni importanti fuq il-kwantitajiet ta’ l-iskart miġbur, 
riċiklatt jew trattat, kif ukoll dwar il-kompożizzjoni tiegħu. Huma 
jkollhom ukoll dwar l-ispejjeż tat-trattament.  
 
Informazzjoni statistika li trid tinġabar tista’ tinkludi:  
 Il-qis tal-poplazzjoni; 
 Qis ġeografiku taz-zona minn fejn l-iskart hu miġbur, diviża 

f’zoni residenzjali, industrijali u kummerċjali; 
 Stampa dettaljata tal-qis u n-numru tas-setturi u attivitajiet 

ewlenin li jiġġeneraw skart (industriji, intrapriżi kummerċjali 
inklużi l-agrikoltura u t-turiżmu); 

 Ammonti annwali ta’ skart u l-kompożizzjoni tiegħu, 
analizzati skond tibdil staġjonali. 
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Kaxxa 4.5 Regola ta’ l-UE dwar l-istatistika ta’ l-iskart 
 
Il-problema ta’ data inkompleta u bil-kemm komparabli 
minħabba id-definizzjonijiet differenti u metodi ta’ stħarriġ tista’ 
tingħeleb sa ċertu punt fil-futur grazzi għal Regola ta’ l-UE dwar 
Statistika ta’ l-Iskart ġdida.  
 
Statistiċi ewlenin derivati mir-Regola ta’ l-Istatistika ta’ l-iskart 
se jigu pprezżentati f’żewġ tabelli – tabella għall-ġenerazzjoni 
ta’ l-iskart (skond il-klassifikazzjoni NACE u il-klassifikazzjoni 
‘EWC-stat V2’ għall-iskart u għall-iskart perikoluż) u tabella ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart (riċiklaġġ, inċinerazzjoni b’ irkupru ta’ l-
enerġija, inċinerazzjoni mingħajr irkupru ta’ enerġija u l-użu tat- 
terraferma artifiċjali).  
 
Ir-Regola ta l-Istatistika ta’ l-iskart  kienet adottata fil-25 ta’ 
Novembru 2002 u daħlet fis-seħħ fid-29 ta’ Diċembru 2002. 
Allura, l-ewwel referenza bis-sena gġall-ġbir ta’ data hi 2004, li 
twassalna għall-ewwel pubblikazzjoni fl-2006, l-aktar kmieni. 
 
S’issa Stati Membri ta’ l-UE użaw metodi differenti ta’ stħarriġ u 
definizzjonijiet ta’ statistika ta’ l-iskart. Ir-regola l-ġdida se 
twassal għal data ta’ l-iskart aktar armonizzata fl-UE. .  
 
Ir-Regola ta’ l-Istatistika ta’ l-Iskart (No 2150/2002) tinstab fuq:  
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Ġbir u trattament ta’ l-iskart 

L-ewwel nett, hi neċessarja deskrizzjoni tas-sistema kurrenti ta’ 
ġbir ta’ skart u tal-faċilitajiet ta’ trattament biex tinkiseb ħarsa 
ġenerali tal-flussi ta’ skart miġbur u trattat. It-tieni nett, id-
deskrizzjoni tistabilixxi bażi biex jiġI identifikat fejn jista’ jsir it-
titjieb.  
 
Sistemi ta’ ġbir tal-flussi kollha ta’ l-iskart gġandhom ikunu 
inklużi fid-deskrizzjoni u, jekk hu possibbli, għandha tkun 
kombinata ma’ stqarrija tar-responsabilitajiet tal-partijiet għall-
ġbir. Din hi l-aktar relevanti għall-flussi ta’ skart fejn il-miri ta 
talġbir u/jew ir-riċiklaġġ/l-irkupru huma ffissati mid-direttivi ta’ 
l-UE.   
 
Fuq il-livell nazzjonali, id-deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġbir tkun 
qafas ġenerali tas-sitemi li qed jaħdmu fil-waqt fuq livell 
reġjonali/lokali tista’ tkun ta’ natura dettaljata, e.ż. binjiet 
b’ħafna sulari huma moqdija b’tip ta’ sistema ta’ ġbir u djar ta’ 
familja waħda huma modija b’tip iehor ta’ ġbir.  
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Il-faċilitajiet tal-immaniġjar ta’ l-iskart ta’ spiss ikunu magħmula 
minn impjanti ta’ trattament differenti, bhal impjanti ta’ 
inċinerazzjoni, terraferma artifiċjali, u tipi varji ta’ faċilitajiet ta’ 
riċiklaġġ (inklużi impjanti tal-kompost). 
 
L-użu kurrenti reġistrat , il-kapaċità ta’ kull impjant kif ukoll l-
aspetti finanzjarji tat-trattament għandhom ikunu inklużi fid-
deskrizzjoni tas-sistema. Id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-
ammont annwali ta’ kull fluss ta’ skart trattat, il-kapaċità 
massima ta’ l-impjanti, it-tul ta’ ħajja mistenni ta’ l-impjanti, l-
ispejjeż tat-trattament ta’ kull fluss ta’ sjart eċċ. Għandhom 
deskritti ukoll il-pjanijiet għal estensjonijiet u rinnovazzjonijiet. 
Ir-registrazzjoni tista’ ssir permess ta’ kwestjonarji jew mawriet 
lill-impjanti.   
 
4.3 Ekonomija u finanzjament 

Hemm ammont sostanzjali ta’ flus involut  biex tiżgura żvilupp 
kontinwu ta’ sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, fl-Ewropa 
hemm ħafna metodi ta’ finanzjament. Ġbir u trasportazzjoni, 
faċilitajiet ta’ trattament u terraferma artifiċjali huma finanzjati 
u operati minn intrapriżi privati, intrapriżi pubbliċi, entitajiet 
semi-pubbliċi u sħab inter-muniċipali. 
 
Imur lil hinn mill-iskop ta’ dawn il-linji ta’ Gwida li jsiru 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi fuq din il-tema. Iżda, fl-istqarrijiet 
finanzjarji tal-pjanijiet hu importanti li jkun hemm ċerti figuri 
fuq il-konsegwenzi ekonomiċi tal-pjan. Din l-infomazzjoni hi 
essenzjali meta jsir tentattiv biex jiġu antiċipati l-konsegwenzi 
finanzjarji tal-bidliet proposti fis-sistema kurrenti ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart.    
 
Il-pjan nazzjonali jista jkollu figuri ewlenin ta’ ġbir u trattament 
ta’ l-iskart fil-pajjiz kollu, bhalma huma l-ispejjeż totali tal-użu 
tat-terraferma artifiċjali ta’ l-iskart fil-pajjiż, prezz medju tal-użu 
tat-terraferma artifiċjali ta’ tunnellata skart ta’ asbestos jew l-
ogħla u l-iżgħar prezz tas-seprazzjoni ta’ l-iskart tal-karta. Mhux 
normalment possibbli li tippreżenta mappa tat-temi ekonomiċi 
f’pjan/strateġija nazzjonali. 
 
Iżda il-pjan reġjonali/lokali għandu jkollu informazzjoni attwali 
dwar l-ispejjeż amministrattivi ta’ l-awtoritajiet, l-ispejjeż tal-
ġbir, trasport, separazzjoni, trattament u rimi finali tal-iskart. 
Din tinkludi figuri ewlenin bħal: 
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• Prezz ta’ trattament ta’ tunnellata skart f’impjanti ta’ 
trattament varji (terraferma artifiċjali, iniċinerazzjoni, 
separazzjoni eċċ.); 

• Spejjez in konnessjoni ma’ tunnellata ta’ skart maqsum bejn 
metodi ta’ ġbir u fluss ta’ skart; 

• Spejjeż in konnessjoni mat-traspotazzjoni ta’ tunnellata ta’ 
skart imqassam fuq flussi ta’ skart. 

 
Il-finanzjament tas-sitema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
tiddependi fuq leġislazzjoni nazzjonali u fuq kemm testendi t-
tradizzjoni li ġġiegħel lil min juża s-servizz iħallas. Ħlas hu 
komunimament użat fil-ġbir u trattament ta’ l-iskart għalkemm 
sistemi oħra ta’ finanzjament, bhal ir-responsabilità tal-
produttur, jintuża għal xi flussi ta’ skart. 
 
 
Kaxxa 4.6 Finanzjament ta’ l-immaniġjar ta’ skart 
muniċipali 
 
Il-Kummissjoni wettqet studju fuq il-finanzjament ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart muniċipali. Il-ħsieb ta’ l-istudju hu: (1) 
Tlesti settijiet ta’ data eżistenti fuq prezzijiet u spejjeż ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart, li hemm bżonnhom biex issir l-analiżi 
ekonomika (2) Tinġabar informazzjoni fuq il-mudelli varji ta’ 
finanjament użati minn awtoritajiet lokali u Stati Membri bil-
ħsieb li jidħlu l-aħjar prattiċi inklużi l-evalwazzjoni ta’ l-
esperjenza b’dawn is-sistemi.  

Ir-rapport ta’ l-istudju jinstab fuq:  

http://europa.eu.int/ċomm/environment/waste/studies/euċostw
aste_management.htm  

 
 
4.4 Bażi għal deċiżjoni u evalwazzjoni ta’ l-oġġettivi 

preċedenti 

Abbażi ta’ l-informazzjoni u l-analizijiet tas-sitwazzjoni kurrenti, 
għandha tkun possibbli l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tas-
sistema kurrenti. Għalhekk, il-livell amministrattiv u dawk li 
jiddeċiedu polikalment għandhom pjattaforma biex jidentifikaw 
liema problemi għandhom bżonn attenzjoni speċjali fil-futur u 
liema oġġettivi huma realistiċi u jistgħu jintlaħqu fil-kwadru taż-
żmien tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. 
 
Aktar minn hekk, qabel ma jiġu definit oġġettivi ġodda għall-
perjodu ta’ l-ippjanar futur, hu naturali li jiġi eżaminat jekk il-
pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart preċedenti u l-inizjattivi tiegħu 
kienus effettivi. Għalhekk, il-pjan għandu jkollu wkoll sezzjoni 
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fuq jekk l-oġġettivi tal-pjan preċedenti, jekk kien hemm, 
intlaħqux, u jekk le, għaliex. 
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X’għandek x’tiċċekkja: 
  
L-istatus tas-sitema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart tagħti lill-
partijiet involuti flippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ħarsa in 
ġenerali tas-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart.  
 
Ir-rapport ta’ l-istatus prinmarjament hu miktub mill-awtoritajiet 
amministrattivi, f’ko-operazzjoni ma’ partijiet varji fis-sistema 
kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. Wieħed għandu jinnota li x-
xogħol li għandu isir hu wieħed estensiv, irrsipettivament jekk 
hux reviżjoni ta’ data eżistenti jew strħarriġ ta’ l-istatus u ġbir 
ta’ data huma jsiru għall-ewwel darba.  
 
Ir-rapport ta’ l-istatus għandu jagħti bażi biex jirrispondi dawn 
il-mistoqsijiet: 
 
1. Is-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart taqdi l-

oġġettivi politiċi għal:: 
 Prevenzjoni /tnaqqis ta’ l-iskart, 
 Riċiklaġġ/enerġija/irkupru, 
 Faċilitajiet ta’ rimi b’saħħithom? 

 
2. Is-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart tindirizza temi 

ta’ l-ambjent, saħħa u sigurtà fil-qsam rlevanti tal-pjan ta’ l-
immaniġjar ta’ l-iskart? 
 

3. Is-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart tirrapreżenta 
qafas amministrattiv u organizzattiv adegwat f’termini te’ 
effiċjenza fil-qasam relevanti? 
 

4. X’inhi l-lista preliminari ta’ bidliet possibbli biex: 
 jintlaħqu l-oġġettivi poltiċi, 
 titjieb il-prestazzjoni ta’ l-ambjent, saħħa u sigurtà, tas-

sitema kurrenti, 
 titjieb il-kapaċità u l-prestazzjoni fiżika (makkinarju tal-
ġbir, trakkijiet, aċċess għall-faċilitajiet ta’ l-immaniġjar 
ta’ l-iskart) tas-sistema sħiħa ta’ l-iskart u f’termini ta’ 
prossimità u awto-suffiċjenza 

 titjieb qafas ta’ effiċjenza u organizzazzjoni tas-sistema ? 
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5 Il-parti ta’ l-ippjanar 
 
 
Il-parti ta’ l-ippjanar tkun imfassla abbażi ta’ a) leġislazzjoni 
nazzjonali u ta’ l-UE dwar l-iskart u strateġiji, li jistgħu jinkludu 
oġġettivi għal oqsma speċifiċi, u b) l-informazzjoni fil-parti ta’ l-
istatus, i.e. l-analiżi u l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni kurrenti.  
 
Fil-parti ta’ l-ippjanar l-aspetti li ġejjin għandhom jiġu 
identifikati:  

• l-oġġettivi politiċi futuri, inklużi miri u indikaturi  
• il-bidliet neċessarji biex titjieb il-prestazzjoni ambjentali, tas-

saħħa u tas-sigurtà tas-sistema kurrenti 
• il-bidliet neċessarji relatati mal-kapaċità u l-prestazzjoni 

fiżika tas-sistema ta’ l-iskart  
• il-bidliet neċessarji biex titjieb l-effiċjenza u l-qafas 

organizzattiv tas-sistema. 
 
Elementi li jistgħu jiġu inklużi fil-parti ta’ l-ippjanar huma 
indikati f’Tabella 7.  
 
Tabella 7. Elementi possibbli biex jiġu inklużi fil-parti ta’ 
l-ippjanar 
1. Identifikazzjoni 

u analiżi tal-
parametri 
mistennija tas-
sinifikat  tal-
ġenerazzjoni ta’ 
l-iskart – u 
identifikazzjoni 
ta’ l-għażliet ta’ 
l-immaniġjar ta’ 
l-iskart 

Ammonti ta’ l-iskart u l-kompożizzjoni ta’ 
l-iskart aġġustat skond: 
- iż-żjieda fil-popolazzjoni 
- bidliet fis-sitwazzjoni ekonomika 

(tkabbir/reċessjoni) 
- bidliet fid-domanda għal u n-natura tal-
ħwejjeġ konsumistiċi 
- bidliet fil-metodi tal-manifattura 
- metodi ġodda tat-trattament ta’ l-iskart 
- effetti tal-bidliet tal-politika 

2. Determinazzjoni 
ta’ l- oġġettivi 
għal 

- Prevenzjoni ta’ l-iskart, riċiklaġġ, 
irkupru u rimi mhux perikoluż ta’ l-iskart
- Flussi ta’ skart, e.ż. flussi ta’ skart 

prioritarji  
- Sorsi ta’ skart, e.ż. industrija u djar 

3. Is-sistema ta’ l-
immaniġjar ta’ 
l-iskart futura – 
pjan t’azzjoni  

- ġbir (ġenb tat-triq, skemi biex iġibu, siti 
ta’ riċiklaġġ)    
- faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 

(riċiklaġġ, inċinerazzjoni bl-irkupru ta’ l-
enerġija, użu ta’ terraferma artifiċjal 
- tqassim tar-responsabilitajiet bejn 

awtoritajiet lokali u industrijali (skart 
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muniċipali/skart industrijali, ir-
responsabbiltà tal-produttur, eċċ.).   
- konsegwenzi ekonomiċi u finanzjament:  
- spiża totali tas-sistema ta’ l-

immaniġjar 
- l-użu tal-ħlas, miżati u taxxi, ir-

responsabbiltà tal-produttur 
- miżuri  biex jiġi implimentat il-pjan ta’ l-

immaniġjar ta’ l-iskart 

4. |vilupp fit-tul - investiment futuri fil-faċilitajiet ġodda 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
- riċerka u studji addizzjonali biex jiġu 

mwettqa 
 
 
Il-flussi u l-ammonti ta’ l-iskart jistgħu jkunu influenzati 
sinifikatament bin-numru ta’ parametri fil-perjodu ta’ l-ippjanar. 
Biex tippjana realistikament, għandhom jiġu identifikati l-
parametri dominanti, u l-influenza mistennija tagħhom fuq il-
flussi ta’ l-iskart għandhom jiġu deskritti u evalwati. Miżuri 
neċessarji biex tegħleb jew tikkontrolla it-trends mhux mixtieqa 
għandhom ikunu inklużi fil-pjan ta’ implimentazzjoni tul il-
perjodu ta’ l-ippjanar. 
 
5.1 Assunzjonijiet għall-Ippjanar 

Parametri  sinifikattivi li jinfluenzaw l-ippjanar huma: 

• it-tipi u l-ammonti ta’ skart,  
• l-oriġini ġeografika ta’ l-iskart u  
• id-disponibilità tal-faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’-iskart.  
 
Per eżempju l-parti ta’ l-istatus tista’ turi l-ammonti ta’ skart f’xi 
zoni żdiedu, u dan jista’ jfisser li miżuri preventivi għandhom 
jittieħdu jew li l-kapaċità għat-tipi ta’ l-iskart in kwestjoni ser 
tikber. Bl-istess mod, tnaqqis fl-ammonti ta’ ċerti tipi ta’ skart 
jista’ jfisser li il-kapaċità tat-trattament għandha tkun 
aġġustata. F’kull eventwalità tnaqqis jew żidiet f’sena 
għandhom ikunu analizzati fid-dettal biex jagħtu indikazzjoni 
jekk il-flazzjonijiet humiex okkażjonali jew jekk it-trend hix se 
tibqa’. Dawn l-aspetti ġew analizzati fl-esekuzzjoni tar-rapport 
ta’ l-istatus kif deskritt f’Kapitolu 4. 
 
Parametri oħra jistgħu jinfluenzaw il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart fil-
perjodu ta’ l-ippjanar, u biex tistima l-bżonnijiet futuri tas-
servizzi ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart eċċ, hu neċessarju li tistima 
l-influenza tal-:  
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• iż-żjieda fil-popolazzjoni 
• bidliet fis-sitwazzjoni ekonomika (tkabbir/reċessjoni) 
• bidliet fid-domanda għal u n-natura tal-ħwejjeġ konsumistiċi 
• bidliet fil-metodi tal-manifattura 
• metodi ġodda tat-trattament ta’ l-iskart 
• effetti tal-bidliet tal-politika (prevenzjoni, tnaqqis, użu mill-

ġdid, riċiklaġġ) 
 
Hemm elementi konsiderevoli ta’ inċertezza mehmuża ma’ ftit 
minn dawn il-parametri, u għalhekk l-ammonti ta’ skart u l-
bzonnijiet tal-faċilitajiet ta’ l-immaniġjar eċċ jistgħu jkunu 
previsti bi ftit approssimazzjoni. 
 
Għalhekk, previżjoni assolutament ċerta u mhux ambigwa tal-
ġenerazzjoni futura ta’ l-iskart ma tistax tkun preparata. 
Minkejja dan, ovvjament hemm bżonn ta’ bażi soda biex tiżgura 
l-kapaċità neċessarja tas-sistema fil-perjodu ta’ l-ippjanar, 
speċjalment għal investimenti futuri, twaqqif ta’ sistemi ta’ ġbir 
eċċ. Biex tingħeleb din il-problema, jistgħu jiġu mseddqa numru 
ta’ xenarji li jkopru varjazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u trattament 
ta’ l-iskart. 
 
Abbażi ta’ l-abilità u l-kapaċità tal-pajjiż, inlklużi l-ekonomija, il-
policies adottati u l-miri mandatorji eżistenti bħalma huma l-miri 
fissati mid-direttivi ta’ l-UE, ix-xenarju l-aktar realistiku jista’ 
jintgħażel bħala punt tat-tluq għall-ippjanar. 
 
Ikkunsidrati d-diffikultajiet fil-prevenzjoni ta’ l-influenza tal-
parametri t’hawn fuq, ċertu grad ta’ flessibilità għandu jiġi 
integrat fix-xenarji biex jiġi żgurat li l-pjan bażat fuq ix-xenarju 
magħżul jista’ jiġi adattat għal bidliet fl-assunzjonijiet, l-
ammonti ta’ skart eċċ. 
 
Per eżempju, bidliet fid-daqs tal-popolazzjoni f’zona magħrufa 
jistgħu jkollhom influenza sinifikattiva fuq is-sistema ta’ ġbir, il-
l-kapaċità tas-sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart eċċ.  
Għalhekk, ir-relazzjoni bejn id-daqs tal-popolazzjoni u l-
attivitajiet differenti eċċ tal-pjan hemm bżonn li tkun 
traspararenti, sabiex l-aġġustamenti kawżati minn bidliet fid-
daqs tal-popolazzjoni jistgħu jsiru fil-parti propizji tal-pjan. 
 
Eżempju ieħor hu l-iżvilupp possibbli ta’ teknoloġija ġdida tar-
riċiklaġġ ta’ fluss ta’ skart li qabel kien jkun inċinerat jew mibdul 
f’terraferma artifiċjali. L-influenza ta’ din it-teknoloġija fuq il-
fluss ta’ skart inkwistjoni għandha tkun identifikata sabiex tista’ 
tkun evalwata jekk il-possibilità ta’ bidliet sostanzjali fis-sistema 
kurrenti jkunux ta’ benefiċċju. 
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Għalhekk, għodda oħra għal aktar flessibilità fl-ippjanar hi t-
trasparenza, per eżempju fil-kalkolazzjonijiet tal-kapaċità, biex 
tkun possibbli li ssib l-influenza ta’ l-ammonti u l-oriġini ta’ flussi 
differenti ta’ skart fuq is-sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart.      
 
Kaxxa 5.1 Eżempju ta’ kif tikkalkula it-trend fl-iskart 
tad-djar  
 
Data għal zona magħrufa:  
• numru ta’ residenti reġgistrati f’sena n: Ainhab 
• ġenerazzjoni ta’ skart kull resident f’sena mkejjel jew stmat 

n: Pt/yr*inhab 
• skart f’din iz-zona f’sena n: Gn = Ainhab * Pt/yr*inhab 
 
Ipotesi għal żvilupp (il-valuri mogħtija bħala eżempju): 
• poplazzjoni; ipotesi baxxa +0.4% għal sena, ipotesi għolja 

+0.9% għal sena 
• ġenerazzzjoni ta’ skart kull resident; ipotesi baxxa +0.6% 

kuill sena, ipotesi għolja +1% kull sena 
 
Stima ta’ skart immaniġjat fis-sena (n+5): 
Applikazzjoni ta’ ipotesi baxxa għall-iżvilupp tal-popolazzjoni u l-
ġenerazzjoni kull resident:  
Gn+5: Ainhab * (1.004)5 * Pt/yr*inhab * (1.006)5 = Gn * 1.051 
 
Applikazzjoni ta’ ipotesi għolja għall-iżvilupp tal-popolazzjoni u l-
ġenerazzjoni kull resident:  
Gn+5: Ainhab * (1.009)5 * Pt/yr*inhab * (1.01)5 = Gn * 1.099 
 
Sors: Management of household waste: Departmental Plans, 
ADEME 2001. Il-Linja ta’ Gwida hi ppubblikata fuq: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 L-issettjar ta’ l-oġġettivi  

Ir-riżultati tal-parti ta’ l-istatus jkunu bażi sinifikanti biex jiġu 
definiti l-oġġettivi fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Fuq 
kollox, l-oġġettivi għandhom iwasslu għal bilanċ bejn l-ammonti 
ta’ skart u l-kapaċità ta’ trattament, per eżempju billi jiġu 
implimentati inizjattivi li jillimitaw il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart, iż-
żjieda tar-riċiklaġġ u t-tkabbir tal-kapaċità tat-trattament. 
 
Fil-pjanijiet nazzjonali ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart l-oġġettivi 
jistgħu f’xi każi jiġu determinati minn qabel, bħal fl-oġġettivi ta’ 
l-UE dwar ir-riċiklaġġ. B’żjieda, oġġettivi nazzjonali jistgħu jiġu 
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determinati f’relazzjoni mat-tnaqqis ta’ l-iskart jew ir-riċiklaġġ. 
L-istrateġija aħħarija biex tiddermina oġġettivi ġodda hi l-
ġerarkija ta’ l-iskart kif deskritta f’sezzjoni 2.2. Iżda, għal dawk 
il-flussi jew sorsi ta’ skart fejn l-oġġettivi ma ġewx iffissati l-
impatti ambjentali u ekonomiċi għandhom jkunu assessjati  
sabiex tkun tista’ tintagħżel l-aħjar għażla ta’ immaniġjar ta’ l-
iskart.  
 
Oġġettivi u miri kwantitattivi jistgħu jiġu ssettjati għal flussi ta’ 
skart prioritarji għal għazliet ta’ immaniġjar ta’ skart 
(prevenzjoni, riċiklaġġ eċċ) u għal setturi ekonomiċi jew djar 
(sorsi ta’ skart).  
 
Fil-pjan ta’ immaniġjar ta’ l-iskart reġjonali u lokal l-istrateġija 
għall-konformità mal-prinċipji tal-ġerakija ta’ l-iskart għandha 
tkun riflessa fl-oġġettivi għal oqsma differenti ta’ l-immaniġjar 
ta’ l-iskart. Oġġettivi reġjonali u lokali jistgħu jkunu determinati, 
bħala kontribuzzjoni lejn is-soluzzjoni tal-problemi lokali. F’kull 
eventwalità, l-oġġettivi għandhom jarmonizzaw ma’ l-istrateġija 
aħħarija nazzjonali ta’ l-iskart.  
 
Jekk jeżistu pjanijiet jew oġġettivi ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
preċedenti, id-determinazzjoni ta’ l-oġġettivi għandha tieħu 
konjizzjoni ta’ jekk l-oġġettivi preċedenti ntlaħqux jew le, jew 
jekk hemmx indikazzjonijiet jekk l-oġġettivi jistgħux jintlaħqu 
jew le fil-perjodu inkwistjoni. Għalhekk, oġġettivi preċedenti f’xi 
każi għandhom jkunu aġġustati jew miżmuma, jew għandhom 
jkunu implimentati il-miżuri li jagħmlu l-milja ta’ l-oġġettivi 
realistiċi.   
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Kaxxa 5.2 Eżempju: L-issettjar ta’ l-oġġettivi  
 
Fl-1999 il-Gvern Norvegiż ħareġ ”White Paper Nru 8: il-politika 
ambjentali tal-gvern u l-istat ta’ l-ambjent fin-Norveġja”.  Id-
dokument jinkludi kapitolu fuq l-iskart bi tliet oġġettivi politiċi: 

• tkabbir fil-volum ta’ l-iskart għandu jkun sinifikatament 
iżgħar mir-rata tat-tkabbir ekonomiku 

• il-kwantità ta’ l-iskart suġġett għar-rimi finali (l-użu tat-
terraferma artifiċjali u l-inċinerazzjoni mingħajr irkupru ta’ l-
enerġija) sas-sena 2010 għandha tkun 25 fil-mija tal-
kwantità ta’ l-iskart ġenerat 

• kull tip ta’ skart speċjali għandu jiġi trattat f’mod sikur u 
aċċettabli 

 
Dawn l-oġġettivi għandhom ikunu mibdula f’miżuri u miri 
kwantitattivi. Fid-dokument Norveġiż il-miżuri huma per 
eżempju: biex iżżid id-differenzazzjoni tal-ħlas ta’ l-iskart, biex 
iżżid il-bzonnijiet tal-faċilitajiet ta’ l-inċinerazzjoni u biex iżżid il-
ġbir taż-żejt skartat permezz ta’ miżuri bħalma hi il-
modifikazzjoni ta’ l-iskema tal-ħlas lura. 
 
Sors: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html – present methods 

 
 
Moniteraġġ tal-progress fil-milja ta’ l-oġġettivi 
Oġġettivi kwalitattivi politiċi li jiffurmaw parti mill-punt tat-tluq 
għall-ippjanar għandhom jiġu mibdula f’miri kwantitattivi sabiex 
jitwettqu u jiġu miżurati.  
 
Biex isir il-moniteraġġ tal-milja ta’ l-oġġettivi politiċi, tista’ tiġi 
stabbilita sistema ta’ kontroll ma’ kull oġġettiv politiku. Miri 
miżurati, indikaturi miżurati, miżuri u identifikazzjoni tal-
prekondizzjonijiet għal kull oġġettiv jistgħu jintużaw fis-sistema 
tal-kontroll. L-idea hi biex jintużaw indikaturi mżurati biex isir il-
moniteraġġ jekk l-oġġettiv jintlaħaq.  
 
Jekk miri kwantitattivi jistgħu jiġu applikati lil oġġettiv politiku, 
ta’ spiss jiġri li l-indikatur hu definit fl-istess ħin. Jekk miri 
kwantitattivi ma jistgħux ikunu definiti jew għandhom bżonn 
ikunu aktar preċiżi, indikaturi li juru jekk l-oġġettivi kwalitattivi u 
kwantitattivi jintlaħqux huma importanti li jħarsu l-progress u l-
qbil mal-pjan ta’ l-iskart adottat. F’xi każi iżjed minn indikatur 
wieħed hu neċessarju biex isir il-moniteraġġ ta’ oġġettiv. Ukoll, 
hu rakkomandat li dawn il-miri u indikaturi huma jistgħu jitkelju 
għax b’hekk il-moniteraġġ ikun aktar ċar.   
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Il-miżuri huma biex jiżguraw li l-oġġettivi politiċi jintlaħqu fil-
waqt l-istudji, t-testijiet, l-informazzjoni eċċ huma l-
prekondizzjonijiet li hemm bżonn ikunu regolari qabel miżura 
tkun introdotta.  
 
Kull oġġettiv politiku jista’ jkollu ħafna miri u strumenti jew 
miżuri. Per eżempju, hu possibbli li jkollok mira aħħarija għar-
riċiklaġġ u tikkombina mal-miri tar-riċiklaġġ għal flussi ta’ skart 
speċifiċi jew sorsi speċifiċi.  
 
Is-sistema ta’ moniteraġġ għal oġġettiv wieħed hi illustrata 
f’Tabella 8. L-oġġettiv politiku li jitnaqqas l-użu tat-terraferma 
artifiċjali ta’ skart muniċipali biodegradabli hu magħżul bħala 
eżempju għall-użu tas-sistema tal-kontroll. Il-miri li jistgħu 
jitkejlu huma definiti fid-Direttiva tat-Terraferma Artifiċjali fil-
waqt li l-indikaturi u l-miżuri neċessarji huma deċiżi mill-Istati 
Membri, kif inhuma wkoll il-prekondizzjonijiet.   
 
Tabella 8. Illustrazzjoni ta’ sistema ta’ moniteraġġ bl-
indikaturi 
Oġġetti
vi 
politiċi 

Miri li 
jistgħu 
jitkejlu 

Indikaturi li 
jistgħu 
jitkejlu 

Miżuri Prekon
dizzjoni
jiet 

Tnaqqis 
ta’ l-użu 
tat-
terraferm
a 
artifiċjali 

Sena 
2006: 

L-ammont 
ta’ BMW(1) fi 
triqtu lejn it- 
terraferma 
artifiċjali 
għandu jkun 
mnaqqas 
għal 75% ta’ 
l-ammont 
totali bl-użin 
tal-BMW 
ġenerat fl- 
1995. 
Sena 2009: 
għandu jkun 
mnaqqas 
għal 50%. 
Sena 2016: 
għandu jkun 
mnaqqas 
għal 35%. 

Kull sena, l-
ammont ta’ 
terraferma 
artifiċjali 
magħmula minn 
BMW hu 
mħares u 
previżjonijiet 
huma 
ppreparati 
sabiex tkun 
evalwata l-abiltà 
biex jintlaħqu l-
miri  
Sena 2004 
Faċilitajiet għat-
trattament tal-
BMW jiġu 
stabbiliti 
f’konformità ma’ 
l-iżvilupp 
grdwali ta’ 
skemi ta’ ġbir 
separati għall-
karta, kartun, 

Sena 
2002:  
a) 
Approvazz
joni tal-
qafas 
leġislattiv 
sabiex 
tiżgura is-
separazzjo
ni 
individwali 
ta’ ll-iskart 
biodegrad
abli. 
b) Żjieda 
ta’ 20% 
kull sena 
fit-taxxi 
fuq skart 
fi triqtu 
lejn 
terraferm
a artifiċjali  

Sena 
2001-
02: JiġI 
esegwit 
studju 
bażiku 
fuq il-
metodi 
ta’ 
trattame
nt 
relevanti
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skart tal-ġonna, 
u skart ta’ l-ikel 

Nota: Miri ġejjin mid-Direttiva tal-Kunsill 99/31/KE fuq it-
terraferma artifiċjali ta’ l-iskart.  
(1)BMW: Biodegradable Muniċipal Waste (Skart Muniċipali 
Biodegradabli).   
 
 
5.3 Is-sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart fil-perjodu 

ta’ l-ippjanar  - pjan t’azzjoni  

Meta l-analiżjiet tas-sitwazzjoni kurrenti u l-iżviluppi futuri 
mistennija tal-kwantitajiet ta’ l-iskart huma lesti u l-oġġettivi 
ġew maqbula, issa għandu jkun deċiż kif se jintlaħqu dawn il-
miri. Dan jista’ jitqies bħala l-qalba tal-proċess ta’ l-ippjanar.  
 
Il-pjan t’azzjoni jinkludi: 

• Għażla tas-sistemi ta’ ġbir 
• Identifikazzjoni tal-faċilitajiet neċessarji ta’ l-immaniġjar ta’ l-

iskart 
• Għoti tar-responsabilitajiet lill-partijiet varji 
• Konsiderazzjonijiet tal-konsegwenzi ekonomiċi u 

finanzjament 
• Konsiderazzjonijiet ta’ l-użu tal-miżuri biex timplimenta il-

pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart (il-miżuri possibbli huma 
ppreżentati f’sezzjoni 5.4).  

  
Sistemi ta’ ġbir 
Hemm bżonn li jiġu deċiżi s-sistemi ta’ ġbir għas-sorsi u flussi 
ta’ skart identifikati. Is-sistemi ta’ ġbir jistgħu jkollhom rwol 
importanti biex jintlaħqu il-miri, għalhekk konsiderazzjonijiet fuq 
liema tip ta’ sistema hi l-aktar propizja għar-rigward il-miri 
għandhom isiru. Per eżempju, is-sistema tal-ġbir tat-triq tista’ 
tkun aktar effettiva minn sistema fejn il-ġeneratur individwali 
irid iġib l-iskart għal sit ċentrali ta’ riċiklaġġ. Sistema ta’ ġbir tat-
triq iżda hi aktar għalja.   
 
Għalhekk, konsiderazzjonijiet ekonomiċi jistgħu jilagħbu rwol 
importanti fil-proċess tad-deċiżjoni li jirrigwarda l-għażla tas-
sistema tal-ġbir imma intenzjonijiet politiċi li jirrigwardaw l-
istandards tas-servizz u aspetti ambjentali għandhom piż.    
 
Għal kull fluss ta’ skart tista’ ssir stqarrija fil-pjan dwar il-
metodu ta’ ġbir, trattament eċċ. Fil-pjan reġjonali/lokali ta’ l-
iskart bżonnijiet dettaljati għal trattament, trasport eċċ għal xi 
frazzjonijiet ta’ skart jista’ jkun ġew iffissati. 
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Leġislazzjoni kurrenti tista’ tiddetermina fid-dettal l-istruttura ta’ 
sistema ta’ ġbir u b’mod simili l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ ġbir 
jistgħu jiġu estiżi b’leġislazzjoni ġdida li tistabilixxi liema tip ta’ 
sistma ta’ ġbir għandha tkun magħżula. 
 
Xi flussi ta’ skart huma speċjali minħabba l-bżonnijiet tar-
riċiklaġġ. Jista’ jkun hemm bżonn li tiddiskuti dawn il-
frazzjonijiet ta’ skart taħt deskrizzjoni waħda u taħt sezzjoni ta’ 
ippjanar oħra. Per eżempju dan japplika għall-iskart ta’ l-
ippakkjar li għalih l-oġġettivi ta’ rati ta’ riċiklaġġ ġew issettjati 
f’livell ta’ l-UE. Għalhekk, irrispettivament mis-sors – djar jew 
industrija u kummerċ – l-iskart ta’ l-ippakkjar jista’ jinġabar taħt 
sezzjoni speċifika. L-istess jista’ jingħad għall-każ ta’ skart 
perikoluż u batteriji koperti mid-Direttiva dwar il-Batteriji u l-
Akkumulaturi, kif ukoll għall-ħafna flussi ta’ skart oħra.  Aktar 
minn hekk, xi flussi ta’ skart huma mogħtija priorità u 
għandhom jiġu inklużi fil-pjan t’azzjoni.  
 
Prekondizzjoni fil-pjan reġjonali u/jew lokali ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-iskart hi li ippjanar dettaljat isir għall-immaniġjar attwali ta’ l-
iskart, inkluż it-trattament u r-rimi tiegħu. 
 
Kaxxa 5.3 Eżempju: Skart tal-ġonna 
 
Il-Pjan ta’ l-Esekuzzjoni ta’ l-Iskart tal-Bioskart (skart ta’ l-ikel) u 
Veġetazzjoni (skart tal-ġonna) tar-Reġjun tal-Fijandri tal-Belġju 
iffissa l-mira li kull resident tal-Fijandri għandu jkollu aċċess 
għal ġbir separat ta’ skart tal-ġonna sa tmiem is-sena 1997. 
Dan l-iskart tal-ġonna għandu jinġabar jew fil-genb tat-triq 
(normalment preżentat b’mod goff) jew fi skema biex jinġieb. 
Madanakollu xi awtoritajiet lokali joffru wkoll plastik 
biodegradabli jew boroż tal-karti bi jew mingħajr ħlas 
addizzjonali. F’tali każi, il-frekwenza tal-ġbir hi ġeneralment 
ogħla mill-ġbir b’mod goff.  
 
Sors: Biodegradable muniċipal waste management in Europe: 
Strategies and instruments, European Environment Agenċy, 
2001. http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
Faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart 
Il-pjan t’azzjoni għandu jinkludi deċiżjonijiet fuq it-tip u l-
kapaċità tal-faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. Deċiżjonijiet 
fuq din il-materja għandhom ikunu studjati fil-fond, għaliex it-
twaqqif ta’ dan l-istabilimenti hi għalja. 
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Il-pjanijiet reġjonali/lokali għandhom ikollhom eżami dettaljat 
tal-bżonn ta’ tipi differenti ta’ impjanti u kapaċità. Il-pjan 
t’azzjoni għandhu ikollu stimi ta’ jekk l-istrateġiji nazzjonali ta’ l-
iskart humiex kompilati peremzz ta’, per eżempju il-prinċipji ta’ 
prossimità  u awto-suffiċjenza. Aktar minn hekk, il-pjan t’azzjoni 
għandu jeżamina jekk it-tipi varji ta’ l-impjanti kienux adattati 
għall-oġġettivi aħħarin ta l-istrateġija/pjan ta’ l-iskart f’termini 
ta’ kapaċità u metodu ta’ trattament, fil-waqt li tittieħed in 
konsiderazzjoni l-ġerarkija ta’ l-iskart. Kull impjant ta’  
trattament għandu jiġi deskritt u komparat ma’ l-ammonti ta’ 
skart mistenni li se ġenerat matul il-perjodu ta’ l-ippjanar. 
 
Aktar minn hekk, il-faċilitajiet jistgħu jkollhom ħajja utli li ttul 
għexiren ta’ snin, għaldaqstant il-lokalità għandha tintgħażel 
b’reqqa.    
 
L-orizzont ta’ ippjanar għal metodi differenti ta’ ġbir u 
trattament jiddependi bażikament fuq skala ta’ ekonomiji 
(economies of scale) tal-makkinarju involut. Dan jissettja qisien 
ta’ kapaċità minima għall-impjant jekk dan se jkun operat 
ekonomikament u b’orizzonti ta’ ippjanar minimi biex 
jiggarantixxi il-ħlas lura fil-ħin. Valuri tipiċi bbażati fuq l-
esperejenza huma elenkati f’Tabella 9. 
 
Tabella 9. L-orizzont ta’ ippjanar minimu għal metodi 
varji ta’ ġbir u trattament.  
Sistema Orizzont ta’ ippjanar 

minimu 
Ġbir ta’ skart muniċipali solidu 3 snin 
Impjant ta’ kompost (teknoloġija 
baxxa) 

5 snin 

Terraferma artifiċjali sanitarja 10 snin 
Inċinerazzjoni 20 sena 
Impjant ta’ kompost (teknoloġija 
għolja) 

20 sena 

Impjant ta’ trattament ta’ skart 
perikoluż 

20 sena 

Nota: Il-valuri huma bbażati fuq l-esperjenza u jiddependu fuq 
il-kapaċità ta’ l-impjanti u faċilitajiet. 
 
 
Fl-ippjanar għandu jkun stmat ukoll jekk l-impjanti jaqblux mal-
bżonnijiet preżenti u futuri u l-pjanijiet t’estenzjoni, tkabbir eċċ. 
Għandhom jiġu inklużi fil-pjan. Fl-aħħar nett, il-bżonn ta’ 
permessi ambjentali ġodda għandu jiġi deskritt.  
 



 

 56

Kaxxa 5.4 Eżempju: Konsiderazzjonijiet Ambjentali u 
ekonomiċi  
 
Il-Kunsill ta’ Staffordshire County u l-Kunsill Belti ta’ Stoke-
on-Trent jistqarru fil-pjan lokali ta’ l-iskart li: Proposti ta’ 
inċinerazzjoni ta’ l-iskart ikunu permessi fejn l-iżvilupp 
propost: 

i) Jirrapreżenta L-Aħjar Għażla Prattika Ambjentali (BPEO); 
ii) Jinkludi rkupru ta’ enerġija, jew permezz ta’ sħana u 

saħħa kombinati jew ġenerazzjoni ta’ l-elettriku; u, 
iii) Mhux se jimmina l-providiment tal-faċilitajiet ta’ l-

immaniġjar ta’ l-iskart li joperaw ‘il fuq fil-ġerarkija ta’ l-
iskart, inklużi kompost u riċiklaġġ ta’ materjal u skart lil 
faċilitajiet ta’ enerġija. 

 
Rigward punt iii) hu mistqarr li: iniċinerazzjoni tista’ 
tirrapreżenta investiment ewlieni, għandha bżonn kuntratti 
fit-tul u kwantitajiet sostanzjali ta’ skart biex tiggarantixxi  
vijabilità. Għalhekk hu importanti fil-kuntest tal-BPEO, il-
ġerarkija ta’ l-iskart, u l-prinċipju tal-prossimità li jiġu 
kkunsidrati l-implikazzjonijiet ekonomiċi ta’ l-iżvilupp propost, 
flimkien ma’ l-implikazzjonijiet ambjentali u soċjali. 
 
Għalhekk l-istrateġija aħħarija ta’ l-iskart għandha tinżamm 
fil-moħħ fid-deċiżjoni tat-twaqqif ta’ faċilitajiet ta’ trattament 
ta’ l-iskart. L-effett tal-providiment tal-faċilitajiet ta’ l-immani-
jar ta’ l-iskart għandu jiġi kkunsidrat sabiex l-iżvilupp propost 
ma jimminax metodi aktar sostenibbli ta’ immaniġjar ta’ l-
iskart.  
 
Sors: 
http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Qabel ma jiġu deċiżi l-metodi ta’ trattament u l-lokazzjoni tal-
faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, jista’ jkun utli li ssir xi 
analiżi ta’ l-ispiża waħda jew aktar tax-xenarji ta’ flussi u sorsi 
ta’ skart. L-analiżi ta’ l-ispiża hi għodda biex toħloq ħarsa 
ġenerali tal-konsegwenzi/impatti ta’ l-għażliet differenti u 
għajnuna għal dawk li jieħdu id-deċiżjoni. L-użu ta’ l-analiżi ta’ 
l-ispiża jista’ joffri ukoll opportunità biex jiġi eżaminat l-impatt 
tas-sitema ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart fuq pjanijiet oħra, bħalma 
huma s-saħħa, l-ippjanar spazjali eċċ.  
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Kaxxa 5.5 Eżempju: Kriterji għal-lokazzjoni tal-
faċilitajiet tat-trattament ta’ l-iskart 
 
Il-Kunsill ta’ Staffordshire County u l-Kunsill Belti ta’ Stoke-on-
Trent qablu fuq kriterji speċifiċi għal-lokazzjoni ta’ faċilitajiet 
ta’ trattament ta’ l-iskart.  
 
Għalhekk fil-pjan lokali ta’ l-iskart hemm miktub li:  
Proposti għal faċilitajiet ġodda ta’ trattament ta’ l-iskart se 
jkunu permessi fejn l-iżvilupp propost jirrapreżenta L-Aħjar 
Għażla Prattika Ambjentali (BPEO) u li tkun: 

1. kompatibli ma’ l-użu ta’ l-art biswit jew viċin u, 
2. tikkumplimenta attivitajiet eżistenti jew tifforma parti minn 

faċilità integrata ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart; jew, 
3. taqleb art degradata, kontaminata jew mitluqa lura f’użu 

produttiv, jew jerġgħu jintużaw binjiet eżistenti jew 
mitluqa.  

 
Għalhekk, politka lokali fuq l-użu ta’ art kontaminata u użu 
mill-ġdid ta’ binjiet eżistenti jew mitluq hi inkluża fil-proċess 
tad-deċiżjoni li jirrigwarda il-lokazzjoni tal-faċilitajiet ta’ 
trattament ta’ l-iskart.  
 
Sors: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Responsabilitajiet 
Responsabbiltà għall-immaniġjar ta’ l-iskart tista’ tingħata lil 
ħafna partijiet bħalma huma l-awtorità lokali jew l-industrija. 
Ukoll, f’xi każi hija ir-responsabbiltà tal-produttur li jipprovdi 
għażliet ta’ riċiklaġġ u użu mill-ġdid, meta dawn il-prodotti isiru 
skart. Dawn ir-responsabilitajiet jistgħu jintrabtu b’leġislazzjoni 
jew ftehim.  
 
Irrespettivament mis-sistema kurrenti tat-tqassim tar-
responsabbiltà, ir-responsabbiltà tal-flussi kollha ta’ l-iskart 
għandha tiġi deskritta mingħajr ambigwità u il-prsuni, l-
istituzzjonijiet eċċ  reponsabli jkunu identifikati b’mod ċar.  
  
Skeda taż-żmien għall-implimentazzjoni ta’ l-attivitajiet kollha 
neċessarji biex jintlaħqu l-oġġettivi għandha tkun kkunsidrata 
bħala parti importanti tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. 
Indikaturi importanti jistgħu jkunu utli għax jippermettu 
devjazzjonijiet mill-iskeda taż-żmien biex ikunu identifikati fil-ħin 
biex jiġu introdotti miżuri korrettivi.  
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Kaxxa 5.6 Eżempju: Tqassim ta’ responsabilitajiet 
 
Il-pjan ta’ l-iskart tar-reġjun ta’ Walloon għal kull fluss ta’ skart 
speċifiku jinkludi tabella li turi l-organizzazzjoni u il-partijiet 
responsabbli. Silta mis-sezzjoni dwar l-iskart perikoluż tidher 
hawn taħt. L-attivitajiet huma sottodiviżi f’inventarju ta’ l-
iskart, prevenzjoni ta’ l-iskart, ġbir ta’ l-iskart, rimi eċċ. Fil-każ 
ta’ skart perikoluż, it-tabella fil-pjan tikkontjeni 36 titlu li 
minnhom żewġ eżempji qed jidhru hawn taħt.  

Attività Promotur Operatur Għel
uq 

Inventarju ta’ l-iskart 
Tagħmilha obbligatroja l-
istabiliment ta’ reġistru 
standardizzat li jirreġistra 
informazzjoni kwatitattiva, 
kwalitattiva u ekonomika ta’ 
skart perikoluż, l-oriġini 
tiegħu, id-destinazzjoni 
tiegħu u l-fdal tat-trattament 
kif ukoll dikjarazzjoni 
standardizzata semi-annwali 
li fiha informazzjoni dwar ir-
reġistru, li tkun iċċekkjata 
b’mod mħabbel biex jiżgura 
il-korrettezza u l-oġġettività 
tad-dikjarazzjoni 

 
Gvern tal-
Wallonia 

 
Industrija 
Is-settur 
ta’ l-iskart 
Għaqda ta’ 
muniċipalit
ajiet 

1999

 

Ġbir ta’ l-iskart 
Tigi stabbilita lista ta’ skart 
perikoluż f’ammonti dispersi 
suġġetti għal ġbir separat. 

 
Gvern tal-
Wallonia 

 
Industrija 
Muniċipalit

ajiet 

 
1999

 Sors: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne
/visiteur/frames.ċfm 

 
 
Konsegwenzi ekonomiċi u finanzjament 
Li tilħaq it-taħlita preferuta ta’ metodi ta’ trattament għal kull 
fluss ta’ skart fis-sistema futura hi it-taħbila vera ta’ l-ippjanar 
ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. Ir-riżultat finali jista’ jikkonsisti 
f’numru ta’ miżuri u strumenti (legali u ekonomiċi) li għandhom 
jkunu attivati, kampanji ta’ għarfien, skemi ta’ ġbir ta’ skart 
ġodda, u aċċess għal faċilitajiet ġodda ta’ trattament.  
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Flimkien ma’ l-istima ta’ l-effettività ta’ l-inizjattivi f’termini ta’ 
volumi ta’ skart li se jkunu diretti u ridiretti fil-fluss ta’ skart 
aħħari, is-sistema futura ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart tipikament 
tkun timplika investimenti sinifikanti u spejjeż operattivi 
addizzjonali.  
 
Komponent ewlieni fl-għamla tad-deċiżjonijiet finali u l-
approvazzjoni tas-sistema ġdida ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart ikun 
id-deċiżjoni fuq il-konsegwenzi ekonomiċi li jirrigwardaw kemm 
l-investimnti inizjali kif ukoll l-ispejjeż operattivi u il-livell futur 
ta’ użu u ħlas ta’ l-użu..  
 
L-għan hu li tistima l-ispejjez totali f’termini ta’ spejjeż kapitali u 
spejjeż operattivi. Madanakollu, ġaladarba l-makkinarju tal-ġbir, 
it-terraferma artifiċjali u faċilitajiet oħra meħtieġa fis-sistema 
aħħarija ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart għandhom tul ta’ ħajja u 
perjodi ta’ deprezzament varji, il-kalkoli għandhom isiru sabiex 
jiġu komparat u aggregati l-ispejjeż tal-ħafna operazzjonijiet. 
Mod wieħed hu li tikkalkula l-ispejjeż totali annwali, i.e. spiża 
operattiva flimkien ma’ l-ispejjeż annwali ta’ investiment.  
 
Jekk hu possibbli, l-ispejjeż għandhom ikunu maqsuma fi:  

 Spejjeż ta’ inizjattivi amministrattivi ġenerali bħalma huma 
spejjeż ta’ ippjanar, permessi, leġislazzjoni ta’ l-iskart eċċ.,  

 Inizjattivi ġenerali għall-prevenzjoni ta’ l-iskart, u  
 Spejjeż relatati ma’ trattament ta’ trattament ta’ flussi ta’ 

skart varji inklużi l-ispejjeż ta’ investiment.  
 
B’dan il-mod tista’ tkun possibbli li żżomm akkont ta’ l-ispejjeż 
ekonomiċi biex jintlaħqu l-oġġettivi. Tista’ tkun possibbli ukoll li 
tikkompara l-ispejjeż tas-sistema kurrenti ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart ma’ l-ispejjeż tal-pjan il-ġdid ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart.   
 
Kalkoli ta’ l-ispejjeż ta’ kull tunnellata ta’ skart jista’ jgħin li 
jkollok idea ta’ l-ispiża medja, u tista’ tintuża biex tikkompara l-
ispejjeż ma’ alternattivi.   
 
5.4 Miżuri possibbli għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ 

l-immaniġjar ta’ l-iskart 

Biex timplimenta pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart hemm bżonn 
varejtà ta’ miżuri. Kull oġġettiv fil-pjan normalment għandu jkun 
appoġġjat minn waħda jew iżjed mill-miżuri mmirati.  
 
Il-kwistjoni ewlenija fl-għażla tal-miżuri disponibli għall-awtorità 
relevanti hi: liema miżura se tbiddel il-komportament tan-nies 
b’mod l-aktar effiċjenti? Għal kull oġġettiv l-awtorità għandha 
teżamina mhux biss liema miżura hi l-aħjar biex tnaqqas il-
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pressjoni ambjentali, iżda ukoll l-konsegwenzi ekonomiċi tal-
miżura u l-probabiltà politika tagħha.    
 
Għal xi oġġettivi l-aħjar għala tkun miżuri regolartorji. Dan hu 
speċjalment il-każ jekk l-oġġettiv għandu x’jaqsam ma’ l-evitar 
ta’ firxa ta’ sustanzi perikolużi speċifiċi. Inċentivi ekonomiċi 
jistgħu jkunu aktar effettivi għal oġġettivi bħalma huma it-
tnaqqis tal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart jew iż-żjieda tar-rata ta’ 
riċiklaġġ. Madanakollu, jista’ jkun hemm miżuri propizji oħrajn. 
Tali miżuri hi promozzjoni tal-kuxjenza pubblika. 
 
F’fin is-sezzjoni, qed jiġu ppreżentati miżuri li jistgħu jintużaw 
għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart. Il-
leġislazjzoni hi meqjusa bħala l-aktar komuni u magħrufa u 
għalhekk mhix ppreżentata fid-dettal. Dan il-kapitolu jiffoka fuq 
miżuri bħal qawmien tal-kuxjenza pubblika, inċentivi ekonomiċi 
(e.ż. taxxi, ħlas/miżati, susssidji), politika integrata tal-prodott, 
patti ambjentali u ippjanar.  
 
Kuxjenza pubblika 
Biex ikollok sistema ta’ immaniġjar ta’ skart effiċjenti u li 
tiffunzjona sew hu importanti li l-pubblika jifhem is-sistema u 
jappoġġjaha. Is-suċċess ta’ xi skemi ta’ riċiklaġġ jiddependu 
kważi kompletament fuq l-appoġġ ta’ dawk li juzawha e.ż. id-
djar. Kif awtorità lokali tikkonvinċi ċittdin biex jieħu il-flixken tal-
ħġieġ vojta fil-bank lokali jew iċ-ċentru ta’ riċiklaġġ, jekk hu jew 
hi tarmihom hemm fil-landa taż-żiebel?   
 
Inċentivi legali u ekonomiċi jistgħu jbiddlu l-komportament tan-
nies. Madanakollu, li toħloq kuxjenza pubblika u rieda biex 
issegwi l-istruzzjonijiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart jistgħu jkunu 
strumenti effiċjenti.  
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Kaxxa 5.7 Infomazzjoni pubblika – eżempji:  
 
Linja ta’ gwida Awstrijaka dwar l-għażla ta’ l-iskart 
Fl-Awstrija, il-Ministery federali tal-Agrikoltura u l-Foresterija, 
Ambjent u l-Immaniġjar ta’ l-Ilma għamel linja ta’ gwida 
komprensiva fuq l-għażla ta’ l-iskart, Abfall-Trenn-ABC li 
tinkludi flussi ta’ skart ewlenin, kuntatti utli u dizzjunarju ta’ l-
iskart. Il-linja ta’ gwida tinstab fuq l-internet: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Linji ta’ gwida prattiċi Franċiżi 
L-Aġenzija Frnaċiża għall-Ambjent u l-Immaniġjar ta’ l-Enerġija, 
ADEME, ippubblikat serje ta’ linji ta’ gwida prattiċi, Les guides 
pratiques, dwar l-iskart tad-dar, kompost tad-dar, skart 
elettriku u makkinarju elettroniku u skart perikoluż: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
Hemm ħafna modi kif tista’ tippromovi kuxjenza pubblika fuq 
materji ta’ skart u tipprovdi informazjzoni kif jistgħu 
jħaddmuha.  
 
Kuxjenza tist’ tiżdied permezz ta’ kampanji ta’ informazzjoni jew 
linji ta’ gwida. Meta inizjattiva ġdida tkun se tiġi varata bħalma 
hu ġbir ya’ bateriji jew makkinarju elettriku u elettroniku mid-
djar, media addata tista’ jkun spots fur it-TV u avviżi fil-gazzetti.  
 
Medium naturali ieħor ta’ inforamzzjoni hu l-Internet. Id-
dinsinjar ta’ sit ta’ l-Internet minn fejn il-pubblikuu jista’ jniżżel 
il-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart u volantini hu aktarx ħafif u 
ma ma jqumx flus. Is-sit ta’ l-Internet tista’ tiġi mkabbra biex 
twieġeb frequently asked questions (FAQs) u konnessjonijiet 
relevanti ma’ siti oħra ta’ l-Internet when dawk li qed jużaha 
jista’ jikseb aktar informazzjoni.  
 

Kaxxa 5.8 Għodda ta’ kuxjenza pubblika li ma tqumx 
ħafna 
 
1. Attitvitajiet ta’ edukazzjoni tal-massa bħal: 
• Artikoli fil-gazzetti  
• Stqarrijiet għall-istampa 
• diskorsi 
• staff muniċipali mistiedna fuq programmi tar-radju 
• public service announcements (avviżi pubbliċi) 
2. Lectures mistiedna fi 

• Skejjel 
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• universitajiet 
• clubs 
• gruppi ta’ interess/ Għaqdiet Mhux Governattivi  
• avvenimenti pubbliċi 

3. sit sempliċi ta’ l-internet  
4. Wirjiet u kompetizzjonijiet tal-posters  
5. Tahriħ tal-ħaddiema b’kortesija  
6. Viżti dar b’dar minn ħaddiema  (volontarji) li jqajmu 

kuxjenza 
7. Kumitati ta’ l-akkwati li jxerrdu l-informazzjoni u jqajmu l-

kuxjenza favur saħħa pubblika, ambjent u skart.  
 
Sors: World Bank Group: Strategic planning guide for municipal 
solid waste management.  

 
Fuq livell lokali jew reġjonali, l-awtorità kompetenti jew l-
intrapriża ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart jistgħu jistabilixxu linja 
diretta jew servizz ta’ eġmail fen iċ-ċittadini jistgħu jistqasu 
mistoqsijiet li jirrigwardaw is-sistema ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart.   
 
Possibiltà oħra hi li titgħallem bill tagħmel bħal per eżempju 
ikollok staff imħarreġ fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ biex jgħin lin-nies 
tissepara l-iskart korretament.  
 
Strumenti ekonomiċi 
Idealment, meta qed jitfasslu strumenti ekonomiċi, l-għan hu li 
jinħolqu inċentivi għall-konsumatur jew il-produttur biex ibiddlu 
l-komportament tagħhom sabiex tikkawża anqas pressjoni 
ambjentali. Dan jinkludi is-sejba ta’ modi  ta’ kif jista’ jiġi evitat 
ġenerazzjoni ta’ skart jew ljintgħażlu għażliet ta’ immaniġjar ta’ 
l-iskart li jagħmlu anqas ħsara fuq l-ambjent. Taxxi, ħlas u 
miżati5 huma inċentivi ekonomiċi komuni. Eżempji magħrufa 
sew huma taxxi fuq terraferma artifiċjali u ippakkjar, u miżati u 
ħlas fuq ġbir u trattament ta’ skart. Il-ħlas tal-ġbir u trattament 
ta’ skart jistgħu jkunu disinjati f’modi differenti, e.ż. skemi ta’ 
ġbir bażati fuq l-użin, skemi ta’ ġbir bażati fuq il-volum jew jista’ 
jkun hemm roħs fuq il-ħlas jekk id-djar jagħmlu l-komposizzjoni 
fid-dar.   
 
                                                
5 Fid-Database ta’ Taxxi Relatati ma’ l-Ambjent  ta’ l-OECD, taxxi huma 
definit bħala obbligatorji, ħlas mhux mrodd lura lill-gvern ġenerali impost fuq 
bażijiet ta’ taxxa meqjusa ta’ relevanza ambjentali partikulari. It-taxxi 
mhumiex imroddin lura fis-sens li l-beneficcji provduti mill-gvern lill-
kontibuturi tat-taxxa mhumiex normalment fi proporzjon tal-ħlas tagħhom.  
Hlasijiet mroddin lura lill-gvern bħal per eżempju miżati u ħlas imposti bi fti 
jew wisq fi proporzjon tas-servizzi provduti (e.ż. l-ammont ta’ skart miġbur u 
trattat).    
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Mandanakollu ħlas u miżati mhumiex l-uniċi strumenti 
ekonomiċi. Jistgħu jintużaw ukoll susssidji biex jinħoloq 
inċentiv. Is-sid ta’ karrozza li waslet fit-tmiem jista’ jirċievi 
primjum jekk jiehu l-karrozza lil wieħed li hu awtorizzat li jkisser 
l-karrozzi, li jiżgura li t-trattament ta’ l-iskart iseħħ skond ir-
regolazzjoni kurrenti e.ż. iż-żjut skartati jinġabru u trattati, eċċ. 
L-awtorità relevanti tista’ tissussidja l-ġbir ta’ ċerti flussi ta’ 
skart e.ż. batteriji tan-Ni-Cd.  
 

Kaxxa 5.9 Strumenti ekonomiċi – eżempji:  
 
Il-Kummissjoni għamlet studju fuq l-Eċonomic and 
Environmental Implications of the Use of Environmental 
Taxes in the European Union and its Member States. Waħda 
mit-taxxa studjata hi taxxa fuq it-terraferma artifiċjali. L-
istudju hu ppubblikat fuq: 
http://europa.eu.int/ċomm/environment/enveċo/taxation/ċh1
0_landfill.pdf 
 
Studju ieħor fuq il-Financing and Incentive Schemes for 
Municipal Waste Management, li jeżamina 20 każ ta’ studju 
uq sistemi innovattivi ta’ finanzjament: 
Fittex fuq: 
http://europa.eu.int/ċomm/environment/waste/ċostwasteman
agement.pdf  
 
L-OECD waqqfet Environmentally Related Taxes Database
b’mistqosijiet pre-definit fuq taxxi nazzjonali, inklużi taxxi ta’ l-
iskart. Fittex fuq: 
 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-
nodirectorate-no-1-3016-8,00.html#title1 
 
 
 
Politka Integrata tal-Prodott 
Politka Integrata tal-Prodott hija qafas għal ħafna miżuri   
bħalma huma r-responsabbiltà tal-produttur, eko-tabelli, 
analiżijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u sistemi ta’ immaniġjar ambjentali. 
L-għan tagħhha hu li jintegraw l-konsioderazzjonijiet ambjentali 
fit-tfassil tal-prodotti biex tonqos il-pressjoni ambjentali fiċ-ċiklu 
tal-ħajja kollu tal-prodotti. Per eżempju t-tnaqqis tal-pressjoni 
ambjentali jista’ jintlaħaq bit-tnaqqis ta l-użu ta’ sustanzi 
perikolużi jew biż-żjieda tar-riċiklaġġ tal-prodotti.  
 
Ir-responsabbiltà tal-produttur saret miżura popolari f’dawn l-
aħħar snin prinċipalment minħabba li timplimenta il-prinċipju ta’ 
min iniġġes iħallas u għalhekk tnaqqas l-ispejjeż ta’ l-awtorità 
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lokali. Aktar minn  hekk, Id-deċiżjoni fuq kif jitwaqqfu sistemi 
tar-responsibiltà tal-produttur hi normalment meħuda mill-
produtti innifshom. Min-naħa l-oħra, materji finanzjarji jistgħu 
jkunu anqas trasparenti għall-pubbliku.  
 

Kaxxa 5.10 Ir-responsabbiltà tal-produttur – eżempji:  
 
L-Isvezja - Ir-responsabbiltà tal-produttur għall-WEEE 
Fl-Isvezja Ordinanza dwar r-Responsabbiltà tal-Produttur għal 
skart li ġej minn makkinarju elettriku u elettroniku (WEEE) 
bdiet isseħħ fl-1 ta’ Lulju 2001. Il-produttur iġorr inter alia l-
obligazjoni li jieħu lura makknarju qadim mingħajr ħlas meta l-
konsumatur jixtri prodott ġdid u li jippreżenta pjan ta’ teħid-
lura lill-awtoritajiet lokali.  
Fittex fuq: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3
 
Direttiva dwar makkinarju elettriku u elettroniku 
Ir-Responsabbiltà tal-Produttur ġiet implimentata fid-Direttiva 
WEE kemm fuq il-livell ta’ ġbir kif ukoll fuq livell ta’ trattament. 
Għalhekk, fit-tqassim ta’ prodott ġdid, id-distributuri huma 
responsabbli li jiżguraw li prodotti qodma jistgħu jiġu ritornati 
lid-distributur ta’ mill-anqas mingħajr ħlas fuq bażi ta’ wieħed-
għal-wieħed sakemm il-makkinarju hu ta’ tip ewkivalenti u 
issodisfa l-istess funzjonijiet tal-prodott provdut. Il-produtturi 
huma meħtieġa li jwaqqfu sistemi li jipprovdu għat-trattament 
tal-WEEE.  
Fittex fuq: 
http://europa.eu.int/ċomm/environment/waste/weee_index.ht
m 
 
 
 
Patti ambjentali 
Patti ambjentali bejn l-industrija u l-awtoritajiet biex jintlaħaq 
ċertu oġġettiv jistgħu jkunu mod utli biex tnaqqas l-impatt 
ambjentali ta’ attivitajiet industrijali. Ta’ sikwit, l-industrija 
ingħatat l-għażla li jew tissodisfa ċerti providimenti legali jew 
tidħol fi ftehim fuq kif jintlaħqu set ta’ miri.  
 

Box 5.11 Patti ambjentali – eżempji: 
 
Studju fuq Patti Ambjentali 
L-EEA wettqet studju fuq il-Patti Ambjentali. L-istudju għandu 
l-għan li jinforma poliċy makers u l-pubbliku ġenerali dwar l-
użu tal-patti ambjentali fl-Unjoni Ewropea billi jipprovdi ġarsa 
qasira ta’ l-applikazzjoni kurrenti ta’ dawn il-patti fl-Istati 
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membri. Jinstab fuq: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Ftehim Legali Olandiż dwar l-Ippakkjar  
Meta l-gvrn Olandiż biddel id-Direttiva ta’ l-Ippakkjar 
f’leġislazzjoni Olandiża, ġew imposti fuq produtturi individwali u 
importaturi obligazzjonijiet varji dwar l-ippakkjar. Madanakollu, 
il-katina tal-providiment ta’ l-ipakkjar ingħatat opportunità li 
tikkonkludi ftehim fejn il-partijiet relevanti jaqblu fuq kif l-
obligazzjonijiet fir-regolamnetazzjoni jiġu implimentati. It-tieni 
Ftehim Legali kien iffirmat fl-1997. Waħda mill-miri fil-ftehim 
kienet li t-tkabbir tal-kwantità ta’ l-ippakkjar imqiegħda fis-suq 
għandha tkun limitat għat-tkabbir fil-Prodott gross Domestiku 
ta’ 10%. It-tielet Ftehim Legali ta’ l-Ippakkjar qiegħed jiġi 
negozjat.   
Fittex fuq: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?idġ5001 
 
 
 
Ippjanar 
Fl-għażla bejn opzjonijiet varji ta’ ġbir u trattament, hu 
neċessarju il-konsiderazzjoni tal-kapaċità futura tal-faċilitajiet ta’ 
l-immaniġjar ta’ l-iskart biex jiġi żgurat li hemm kapaċità 
suffiċjenti  biex jintlaħqu l-oġġettivi tal-pjan ta’ l-immaniġjar ta’ 
l-iskart.  
 
B’daqshekk, hemm żewġ materji li jridu jittieħdu in 
konsiderazzjoni. L-ewwel materji għandha x’taqsam mal-
bżonnijiet finanzjarji u min se jġorr il-piż finanzjarju jekk il-
kapaċità se tiġi mkabbra.  It-tieni materja tikkonċerna il-
lokazzjoni potenzjali tal-faċiltajiet futuri. Problema komuni hi 
ħadd ma jrid faċilità ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart bħala ġarr 
għaldaqstant din il-materja sikwiet teħtieġ ippjanar sew bil-
quddiem.  
 

Kaxxa 5.12 Ippjanar – eżempju:  
 
L-Aġenzija Daniża tal-Protezjoni Ambjentali għamlet stima ta’ l-
ammont ta’ skart maħsub għall-inċinerazzjoni u l-kapaċità ta’ l-
inċinerazzjoni ta’ l-iskart. L-informazzjoni inġabret mill-impjanti 
Daniżi ta’ l-iniċinerazzjoni ta’ l-iskart fuq kapaċità ta’ 
inċinerazzjoni kurrenti u futuri, numru ta’ unitajiet ta’ 
inċinerazzjoni, valuri kalorifiċi ta’ skart, ħin ta’ xogħol annwali, 
awtorizzazzjonijiet u bidliet mistennija fil-kapaċità u bidliet oħra 
ewlenin skedati qabel is-sena 2008. Ammonti futuri ta’ skart 
maħsub għall-inċinerazzjoni huma komparati mal-kapaċità ta’ 
inċinerazzjoni mistennija fis-snin 2004 u 2008.   
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Ir-rapport, Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og 
kapaciteter, jinstab fil-qosor bl-Ingliż fuq: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-724-
4/pdf/87-7944-725-2.PDF  

 
 
5.5 Żvilupp fit-tul 

Kif intqal f’sezzjoni 3.1, il-pjan jista’ jkopri biss bejn tliet u 
ħames snin. Iżda, jista’ jkun neċessarju li jkun prspettiva fit-tul 
biex tistabilixxi l-kapaċità neċessarja biex jiġu immaniġjati 
kwantitajiet futuri ta’ skart. Għalhekk, konsiderazzjonijiet fuq 
kapaċità u spejjeż fit-tul jistgħu jkunu utli.  
 
Aktar minn  hekk, inizjattivi futuri jistgħu jkunu neċessarji biex 
jintlaħqu l-miri. Per eżempju jekk il-miri ta’ skart biodegradabli 
muniċipali elenkati fid-Direttiva dwar it-Terraferma Artifiċjali 
jintlaħqu, sistemi ta’ ġbir u faċiltajiet ta’ rkupru ġodda jistgħu 
jkunu meħtieġa għat-12-il sena li ġejja.  
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X’għandek x’tiċċekkja: 
 
 
♦ L-issettjar ta’ l-oġġettivi:  

 L-oġġettivi jaqblu mal-prinċipji ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart ta’ l-UE?  

 Ġew iffissati l-oġġettivi għal flussi ta’ skart prioritarji ta’ 
l-UE?   

 Sar xi eżami ambjentali u ekonomiku ta’ l-oġġettivi?  
 

♦ Moniteraġġ u evalwazzjoni ta’ l-oġġettivi għar-reviżjoni ta’ l-
istrateġija/il-pjan:  
 Ġew issettjai miri li jistgħu jitkejlu għall-oġġettivi kollha? 

Jew fil-leġislazzjoni ta’ l-UE jew nazzjonali jew b’riżultat 
tal-proċess ta’ l-ippjanar?  

 Ġew identifikati l-indikaturi sabiex isir il-moniteraġġ ta’ l-
iżvilupp? Jistgħu jitkejlu?  

 Skeda taż-żmien għandha issir għar-reviżjoni ta’ l-
istrateġija/il-pjan: meta u kif se tkun riveduta?   

 
♦ Formulazzjoni ta’ l-Istrateġija u pjan t’azzjoni: 

 Saret stima ta’ l-ammonti futuri ta’ l-iskart? L-
assunzjonijiet magħżula huma raġjonevoli u ikopru il-
parametri li jistgħu jinfluenzaw il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart 
fil-futur?  

 Liema tip ta’ faċilitajiet ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart huma 
f’posthom? Għandhom kapaċità suffiċjenti għall-
bżonnijiet futuri (bażati fuq estimi ta’ ammonti futuri ta’ 
skart ) u għal oġġettivi ġodda?  

 Sar xi tqassim ta’ responsabilitajiet bejn il-vern, l-
awtoritajiet lokali, l-industrija eċċ.? 

 Ġew stmati l-ispejjeż ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan? Il-
pjan se jkun finanzjat permezz ta’ ħlas/miżati, taxxi tad-
dħul jew mezzi oħrajn?   

 Saret skeda taż-żmien fil-pjan t’azzjoni għall-
implimentazzjoni ta’ l-attivitajiet? 

 
♦ Miżuri ta’ implimentazzjoni: 

 Il-pjan jinkludi miżuri li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tiegħu? promozzjoni tal-kuxjenza? Inċentivi ekonomiċi? 
Miżuri oħra amministrattivi u regulartorji?  
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6 Websites u pubblikazzjonijiet utli 
 
 
Lista mhux esawrenti ta’ refenzi disponibbli fuq il-Web hi 
mogħtija hawn taħt. Tinkludi sorsi ta’ informazzjoni dwar 
ippjanar ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart, linji ta’ gwida varji, kif ukoll 
pjanijiet nazzjonali u reġjonali u dokumenti strateġici 
ekwivalenti. 
 
Aktar minn hekk, qed tingħata ukoll ħarsa ġenerali ta’ 
pubblikazzjonijiet relevanti.   
 
6.1 Aktar informazzjoni 

Il-Kummissjoni 
Ewropea, Ambjent 
DG, Sigurtà 
Nukleari u 
Protezzjoni Ċivili 

Website ġenerali:  
http://europa.eu.int/comm/environment/
index_en.htm 
L-UE tiffoka fuq l-immaniġjar ta’ l-iskart: 
http://europa.eu.int/comm/environment/
waste/facts_en.htm 
Politika ta’ Prodott Integrat: 
http://europa.eu.int/comm/environment/
ipp/home.htm 

Leġislazzjoni ta’ l-
UE, EUR-Lex 

Sezzjoni 15.10.30.30 – Immaniġjar ta’ l-
iskart u teknoloġija nadifa 
http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.htm
l 

L-Uffiċċju Ewropew 
ta’ l-Istatistika – 
Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

L-Aġenzija Ewropea 
ta’ l-Ambjent 

Website ġenerali: 
http://www.eea.eu.int/ 
Fuq l-iskart:  
http://themes.eea.eu.int/Environmental_
issues/waste 

European Topic 
Centre fuq Flussi ta’ 
Skart u Materjali 

http://waste.eionet.eu.int/ 
Wastebase, database elettronika 
b’informazzjoni dwar l-iskart, policies 
dwar l-iskart, ippjanar, immaniġjar u 
trattament fl-Ewropa: 
http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Is-Segretarjat tal-
Konvenzjoni ta’ 

 
http://www.unep.ch/basel/ 
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Basel fuq “The 
Control of  
Transboundary 
Movements of 
Hazardous Wastes 
and Their Disposal” 

 

Il-Konvenzjoni 
Aarhus  

http://www.unece.org/env/pp/ 
L-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni 
Aarhus fil-leġislazzjoni Ewropea: 
http://europa.eu.int/comm/environment/
aarhus/index.htm 

Id-Direttorat ta’ l-
Ambjent ta’ l-OECD  

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/
displaygeneral/0,3380,EN-home-8-
nodirectorate-no-no--8,FF.html 
Database ta’ Taxxi relatati ma’ l-Ambjent  
http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoIn
st/index.htm 

ACRR (Assocazzjoni 
ta’ Bliet u Reġjuni 
għar-Riċiklaġġ) 

http://www.acrr.org/german/about-
us/uber-uns.htm 

L-Assocazzjoni 
għall-Użu 
Sostenibbli u 
Rkupru tar-Risorsi 
fl-Ewropa 

http://www.assurre.org 
 

Forum għall-
Irkupru tar-Risorsi 

http://www.residua.com/rrf/index.htm 
 

 

 
6.2 Linji ta’ Gwida 

Ippjanar 
Strateġiku 
għall-
Immaniġjar ta’ 
l-Iskart 
Sostenibbli: 
Gwida fuq 
Żvilupp ta’ 
Għażla  u Eżami

L-Ufficcju tal-Vici Prim Ministru talGvern tar-
RU ippubblika gwida ta’ prattika tajba fuq 
ippjanar strateġiku għall-immaniġjar ta’ l-
iskart sostenibbli.  
http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmg
od/index.htm 

Méthode de 
révision des 
plans and 
Gestion des 
déchets: état 

Pubblikata mill-Aġenzija Franċiża ta’ l-
Immaniġjar ta’ l-Ambjent u Enerġija, 
ADEME. Il-verżjoni Franċiża tinstab fuq: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-
new/Politique-planif/plans/guide.htm. 
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des 
connaissances 

Sommarju bl-Ingliż, L-Immaniġjar ta’ skart 
domestiku: Pjanijiet Dipartimentali, hu 
disponisbbli wkoll  

Gwida għall-
Ippjanar 
Strateġiku 
għall-
Immaniġjar ta’ 
Skart Solidu 
Municipali 

Pubblikata mill-Bank Dinji. L-Għan tal-Gwida 
hu li jipprovdi informazzjoni, metodoloġiji ta’ 
għajnuna u għodda biex jassistu fl-iżvilupp 
ta’ Pjanijiet MSWM Strateġici fuq livell lokali 
u reġjonali. Dan hu immirat għal udjenza ta’ 
awtoritajiet lokali u reġjonali f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u ekonomiji fi transizzjoni, iżda 
ħafna mill-materjal fil-Gwida għall-Ippjanar 
hu relevanti u ta’ użu għall-pajjiżi kollha. 
http://wbln0018.worldbank.org/External/Ur
ban/UrbanDev.nsf/Urban+Waste+Managem
ent/349F2CDAE6E96C6285256B3A007DB3D
1?OpenDocument 

Strateġija 
Nazzjonali ta l-
Iskart: Gwida 
ta’ Sapport 

Dokument ta’ Gwida mill-EPA Skoċċiża fil-
preparazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Skart Zonali 
bħala mezz ewlieni fl-implimentazzjoni ta’ l-
istrateġija nazzjonali ta’ l-iskart.  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/
nws_supporting_guidance.htm 

Gwida ta’ l-
Iskart. Qafas u 
Strateġiji għall-
immaniġjar ta’ 
l-Iskart fi Bliet 
Ewropew 

Pubblikat mill-Aġenzija tal-Protezzjoni 
Ambjentali tal-Belt ta’ Copenhagen, bis-
sapport tad-Direttorat Ġenerali ta’ l-Ambjent 
tall-Kummissjoni Ewropea, 1999.  
http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Gwida ta’ 
Prattika Tajba 
ghat-Tnaqqis 
ta’ l-Iskart 

Pubblikat mill-Aġenzija ta’ l-Ambjent tar-RU. 
Il-Gwida hi utli lill-intrapriżi ta’ daqs żghir u 
medju biex iwaqqfu programm ta’ tnaqqis 
ta’ skart fuq il-post tax-xogħol. 
http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_
practice.pdf 

Les guides 
pratiques 
 

L-Aġenzija Franċiża ghall-Immaniġjar ta’ l-
Ambjent u l-Enerġija, ADEME ippubblikat 
erba’ gwidi prattiċi : Les déchets des 
ménages, Le compostage individuel, Les 
appareils électroménagers u Les déchets 
dangereux. 
http://www.ademe.fr/particuliers/  
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6.3 Pjanijiet u Strateġiji Nazzjonali ta’ l-Immaniġjar 
ta’ l-Iskart 

L-Awstrija Federal Waste Management Plan 2001, Austrian 
Federal Ministry of Agriculture, and Forestry 
Environment and Water Management: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federal
waste.pdf 

Il-Belġju Flanders: Strategic Waste Plan (2002-2006) u 
pjanijiet nazzjonali oħra ta’ l-immaniġjar ta’ l-
iskart: http://www.ovam.be/ 
Wallon: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets, 
Wallon Ministry of the Environment  
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plate
forme_dgrne/visiteur/frames.cfm 
Brussels: Plan de prévention et de gestion des 
déchets 1998-2002.  

Id-
Danimarka 

Waste 21, Waste Management Plan 1998-2004, 
Danish Environmental Protection Agency: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-
7909-571-2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Il-
Finlandja 

The National Waste Plan, 1998-2005, Ministry of 
Environment:  
http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/plan
ning.htm 
A booklet, Finland’s National Waste Management 
Plan in brief: 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/wa
ste/waste.pdf 

Franza Examples of Plans 
départementaux: 

Adopted or 
published:  

 Pas-de-Calais : Plan 
départemental révisé 
d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

13 ta’ Settembru 
2002 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de 
déchets menagers et assimiles

15 ta’ Frar 2002 

Il-
Ġermanja 

Examples of 
Abfallwirtschaftsplanen: 

Adottati jew 
pubblikati: 

 Bavaria: Abfallwirtschaftsplan 
Bayern, Verordnung und 
Begründung 

Diċembru 2001 
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 Freie Hansestadt Bremen: 
Abfallwirtschaftsplan und 
Abfallbilanz 

Frar 2002 

Il-Greċja Verżjoni fil-qosor bl-Ingliż tinstab f’ WasteBase 
(mhix sommarju uffiċjali): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/detail
s_html?pk=P-GR01-0 

L-Irlanda “A policy statement, waste management –
changing our ways”, The Department of the 
Environment and Local Government, September
1998: 
http://www.environ.ie/environ/envindex.html 
Example, regional plan: Waste Management Plan 
for the Dublin Region 1999-2003.  

L-Italja Verżjoni fil-qosor bl-Ingliż tinstab f’ WasteBase 
(mhix sommarju uffiċjali): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/detail
s_html?pk=P-IT1 

 Eżempji ta’ pjanijiet reġjonali Adottati jew 
pubblikati: 

 Lazio: Piano di gestione dei 
rifiuti 

Settembru 2002 

 Puglia: Piano di gestione dei 
rifiuti e delle bonifiche in 
Puglia – Completamento, 
integrazione e modificazione 

Settembru 2002 

Il-
Lussembur
gu 

Plan national de gestion des déchets (2001-
2006).  
http://www.mev.etat.lu/home.html 

L-Olanda The Minister of Housing, Spatial Planning and the 
Environment flimkien mal-Waste Management 
Council ifformulaw The National Waste 
Management Plan 2002-2012.  
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.a
oo.nl/page.asp%3Fmenu_id%3D76 

In-
Norveġja 

The Government’s Waste Policy, Ministry of the 
Environment 
http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/02
2051-220006/index-dok000-b-n-a.html 

Il-
Portugall 

Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, 
Ministry for Towns, Territorial Planning and 
Environment:  
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http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Spanja Plan Nacional de Residous Urbanos (2000-2006). 
[In English:  National Plan for Municipal Waste in 
Spain].  
http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/ind
ex.htm 

L-Isvezja Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell 
strategi för avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skriv
elser/pdf/skr9899_63.pdf 

 Eżempji ta’ pjanijiet reġjonali: Adottati jew 
pubblikati 

 Malmö stad: Avfallsplan 1993 
 Nybro: Avfallsplan for Nybro 

1989-2000 
April 1991 

Ir-Renju 
Unit 

England and Wales: Waste Strategy 2000 (Part 1 
and 2), Department of the Environment, 
Transport and the Regions: 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/stra
tegy/cm4693/pdf/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/stra
tegy/cm4693/pdf/wastv2_1.pdf 
Scotland: The National Waste Strategy 1999, 
Scottish Environment Protection Agency:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_
1999.htm 
Draft Area Waste Plans are available at:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Pubblikazzjonijiet 

EU Focus on Waste Management  
L-Unjoni Ewropea ddefiniet u qiegħda issegwi strateġija ta’ l-
iskart. L-istrateġija hi indirizzata fl-indirizz hawn taħt. Hi 
intenzjonata li tinforma lill-atturi lokali u reġjonali, Għaqdiet 
Mhux Governattivi, policy-makers f’kull livell, msieħba socjali u 
konsumaturi, kif ukoll cittadini. Tinkludi konnessjonijiet ma’ 
studji oħrajn dwar l-iskart tal-Kummssjoni. L-istrateġija hi 
pubblikata fuq  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/euf
ocus.htm 
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EU Study on Waste Prevention and Minimisation  
Dan l-istudju jeżamina ftit mill-aqwa prattiċi tat-tnaqqis ta’ l-
iskart kemm għal flussi ta’ skart industrijali kif ukoll muniċipali. 
L-oġġettivi ta’ l-istudju huma biex:  
a. Biex jiġu identifikati u analizzati l-miżuri minn atturi 

nazzjonali varji biex inaqqsu il-kwantità u l-perikoliużità ta’ l-
iskart industrijali ;  

b. Biex jiġu identifikati u analizzati l-aħjar prattiċi fil-
prevenzjoni ta’ l-iskart fis-settur ta’ l-iskart muniċipali;  

c. Biex jiġu identifikati miżuri orizzontali meħuda bil-għan li 
jiġu eliminati sustanzi perikolużi mill-fluss ta’ l-iskart;  

d. Biex jiġu mkejla u analizzati, permezz ta’ ħafna eżempji 
konkreti, l-akkwisti ambjentali u ekonomiċi konnessi mal-
prevenzjoni ta’ l-iskart.  

L-istudju hu pubblikat:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/preventi
on&minimisation.htm 
 
Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste 
Management 
L-oġġettiv speċifiku hu biex isiru 20 każ ta’ studju fuq sistemi 
innovattivi ta’ finanzjament fuq livell lokali u nazzjonali, biex 
jintgħażlu bi qbil mal-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-istudji 
jiffokaw fuq sistemi partikolari li setgħu taw inċentivi biex 
inaqqsu l-kwatitajiet ta’ l-iskart u jżidu r-reċiklaġġ u l-kompost. 
L-esperjenza u r-riżultati ta’ dawn is-sistemi huma deskritti. L-
istudju hu pubblikat fuq: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financin
gmunicipalwaste_management.htm 
 
Costs of Municipal Waste Management in the EU 
Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport sostanzjali dwar l-
ispejjeż ta’ l-immaniġjar ta’ l-iskart solidu muniċipali (MSW). Ir-
rapport jagħti ħarsa ġenerali ta’ l-ispejjeż ta’ għażliet differenti 
ta’ immaniġjar ta’ l-iskart fuq livell lokali u nazzjonali fil-15-il 
Istat Membru. L-istudju jagħmel tentattiv f’isem il-Kummissjoni 
biex jiġġenera data bażika fuq l-ispejjeż tal-tibdiliet futuri fil-
politika. Ir-rapport u l-appendiċi jinstabu fuq: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostw
aste_management.htm  
 
Municipal Waste Management in Accession Countries  
Eurostat ġabret l-informazzjoni dwar l-10 pajjiżi Ewropej tal-
Lvant u ż-żewġ pajjiżi tal-Mediterran.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogueġEurostat&productġKS-47-02-301-__-N-
EN 
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Success stories on composting and separate collection 
Dan il-proġett jinvolvi l-idnetifikazzjoni ta’ numru ta’ skemi ta’ 
kompost ċentralizzati u bbażati d-dar li twettqu b’suċċess fis-sitt 
Stati Membri ta’ Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Portugall u 
r-Renju Unit. Għal kull skema hemm studju tal-każ li jagħti ir-
raġunijiet għas-suċċess ta’ l-iskema. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.
htm 
 
Economic analysis of options for managing 
biodegradable municipal waste   
L-oġġettiv ewlieni ta’ l-istudju kien li ssir evalwazzjoni 
ekonomika  li tikkonsidra l-ispejjeż privati u tal-ħarsien soċjali u 
benefiċċji ta’ għażliet eżistenti għall-immaniġjar ta’ frazzjoni 
biodegrabli ta’ l-iskart muniċipali. L-emfasi prinċipali kienet il-
ġbir u kompost separat/diġezzjoni anerobika. L-istudju jiffoka 
fuq l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u fuq l-ewwel mewġa 
ta’ pajjiżi li se jissieħbu. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
 
Biodegradable municipal waste management in Europe                
Dan ir-rapport mill-EEA hu intenzjonat bħala gwida biex jgħin 
lid-decision-makers fl-isforzi biex jaqblu mal-miri tad-Direttiva 
tal-Unjoni Ewropea dwar it-Terraferma Artifiċjali biex jonqsu l-
biċċiet ta’ terraferma artifiċjali ta’ skart biodegradabli muniċipali.  
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Environmental instruments 
L-EEA għamlet numru ta’ studji dwar miżuri u strumenti politiċi. 
Eżempju hu Environemtnal taxes – Recent developments in 
tools for integration, fejn l-EEA tirraporta l-iżviluppi fl-użu u fl-
impatt tat-taxxi ambjentali u fuq il-progress li sar fir-riformi tat-
taxxi ekoloġiċi. Ippubblikat: 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/repor
ts.  
 
Applicable methods and tools for the assessment of 
information related to waste and material flows 
L-istudju jinkludi ħarsa ġenerali ta’ għodda varji bħalma huma 
lifecycle assessment (LCA), Environmental Impact Assessment, 
Cost-Benefit Analysis, geographical information systems (GIS), 
indikaturi, eċċ. u jagħti deskrizzjoni ta’ l-applikazzjonijiet. Għadu 
ġej, se jkun pubblikat mill-European Environment Agency: 
http://www.eea.eu.int/ 
 
Environment and health  
Id-Danish Environmental Protection Agency ippubbikat rapport 
fl-2001 li jiddeskrivi x-xogħol li jipproteġi s-saħħa tal-bniedem 
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bl-għajnuna ta’ leġislazzjoni fuq kimiċi u l-ambjent. Ir-rapport 
jiffoka fuq l-kuntatt uman għar-riksji ta’ saħħa mill-arja, 
ħamrija, ilma tax-xorb, ilma tal-ħasil, swimming pools, skart, 
ilma użat, ħsejjes, u sustanzi kimiċi. Ir-rapport kien 
primarjament ppreparat għall-użu fil-pajjiżi Ewropej Ċentrali u 
tal-Lvant. Aktar informazzjoni: Environmental Factors and 
Health -The Danish Experience, ippublikat fuq:  
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-
5/html/default_eng.htm 
 


