
  

PARLAMENT EWROPEW 
2004 2009 

Dokument ta' Sessjoni 

C6-0268/2005 
2003/0282(COD) 

MT 
08/09/2005 

 

Pożizzjoni komuni 
Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Lulju 2005 bil-għan li tiġi adottata d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ 
batteriji u ta’ akkumulaturi u li tirrevoka d-Direttiva 91/157/KEE 
 
 
 

 

 

 

   Dok. 05694/5/2005  
   Dikjarazzjonijiet 
                        10844/2005    
   COM(2005)0378 

 
 
 

MT MT





 
5694/5/05 REV 5  TS/gc  
 DG I   MT 

 

KUNSILL TA'
L-UNJONI EWROPEA

Brussel, 18 ta' Lulju, 2005   
 

File Interistituzzjonali: 
2003/0282 (COD)  

5694/5/05  
REV 5 
 
 
 
 

  

ENV 31 
ENT 11 
CODEC 43 
OC 74 

 
 
 
 
 
 
ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA 
Suġġett: Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Lulju 2005 bil-għan li tiġi 

adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' dwar batteriji u 
akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi u li tirrevoka d-Direttiva 
91/157/KEE 
 
 

 
 

 

 



 
5694/1/05 REV 1  TS/gc 1 
 DG I   MT 

DIRETTIVA 2005/…/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW  

U TAL-KUNSILL 

ta'  

 

dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi u li tirrevoka d-Direttiva 

91/157/KEE 

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 

 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 

175(1) tiegħu, u l-Artikolu 95(1) tiegħu fir-rigward ta' l-Artikoli 4, 5 u 18 ta' din id-Direttiva, 

 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni 1, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 2, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 3, 

 

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 4, 

                                                 
1 ĠU C 96, 21.4.2004, p. 29. 
2 ĠU C 117, 30.4.2004, p. 5. 
3 ĠU C 121, 30.4.2004, p 35. 
4 Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' April 2004 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal 

Uffiċjali), posizzjoni komuni tal-Kunsill ta' .. . .. (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali), u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew ta'.. .. .... (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali). 
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Billi: 

 

(1) Hu mixtieq li jiġu armonizzati l-miżuri nazzjonali dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' 

batteriji u ta' akkumulaturi. L-għan primarju ta' din id-Direttiva hu li jiġi minimizzat l-impatt 

negattiv ta' batteriji u ta' akkumulaturi u l-iskart ta' batteriji u ta' akkumulaturi fuq l-ambjent, u 

b'hekk isir kontribut għall-protezzjoni, għall-preservazzjoni u għat-titjib tal-kwalità ta' l-

ambjent. Il-bażi legali hu għalhekk l-Artikolu 175(1) tat-Trattat. Madankollu, hu wkoll xieraq 

li jittieħdu miżuri f'livell Komunitarju fuq il-bażi ta' l-Artikolu 95(1) tat-Trattat sabiex jiġu 

armonizzati r-rekwiżiti dwar il-kontenut ta' metalli ta' densità għolja u l-ittikkettjar ta' batteriji 

u ta' akkumulaturi u b'hekk jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern u tiġi evitata 

distorsjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan il-Komunità. 

 

(2) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Lulju 1996 dwar ir-Reviżjoni ta' l-Istrateġija 

Komunitarja għall-Immaniġġjar ta' l-Iskart stabbiliet linji gwida għall-politika Komunitarja 

futura dwar l-iskart. Dik il-Komunikazzjoni tenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-kwantitajiet ta' 

sustanzi perikolużi fl-iskart u tiġbed l-attenzjoni għall-benefiċċji potenzjali ta' regoli għall-

Komunità kollha li jillimitaw il-preżenza ta' sustanzi bħal dawn fi prodotti u fi proċessi ta' 

produzzjoni. Tgħid ukoll li, fejn il-ħolqien ta' skart ma jistax jiġi evitat, dak l-iskart għandu 

jiġu użat mill-ġdid jew irkuprat għall-materjal jew għall-enerġija tiegħu. 
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(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/157/KEE tat-18 ta' Marzu 1991 dwar batteriji u akkumulaturi li 

fihom ċerti sustanzi perikolużi 1 wasslet għal approssimazzjoni tal-liġijiet ta' Stati Membri 

f'dan il-qasam. Madankollu, l-għanijiet ta' dik id-Direttiva ma ntlaħqux kompletament. Id-

Deċiżjoni Nru 1600/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2002 li 

tistabbilixxi 

s-Sitt Programm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent tal-Komunità2 u d-Direttiva 2002/96/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 2003 dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u 

elettroniku 3 enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li d-Direttiva 91/157/KKE tiġi riveduta. 

Għalhekk id-Direttiva 91/157/KEE għandha tiġi riveduta u sostitwita fl-interessi taċ-ċarezza. 

 

(4) Sabiex tilħaq l-għanijiet ambjentali tagħha, din id-Direttiva tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' 

ċerti batteriji u akkumulaturi li jkun fihom il-merkurju jew il-kadmju. Tippromwovi wkoll 

livell għoli ta' ġbir u riċiklaġġ ta' l-iskart ta' batteriji u akkumulaturi u prestazzjoni ambjentali 

mtejba ta' l-operaturi kollha involuti fiċ-ċiklu tal-ħajja ta' batteriji u akkumulaturi, eż. 

produtturi, distributuri u utenti finali u, b'mod partikolari, dawk l-operaturi involuti 

direttament fit-trattament u r-riċiklaġġ ta' l-iskart ta' batteriji u akkumulaturi. Ir-regoli 

speċifiċi meħtieġa biex jagħmlu dan huma supplimentari għall-leġislazzjoni Komunitarja 

eżistenti dwar l-iskart, partikolarment id-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 

1975 dwar l-iskart 4, id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar l-irdim ta' 

skart5 u d-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 

dwar il-ħruq ta' skart 6. 

                                                 
1 ĠU L 78, 26.3.1991, p. 38.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/101/KE 
 (ĠU L 1, 5.1.1999, p. 1). 
2  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1. 
3 ĠU L 37, 13.2.2003, p. 24.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2003/108/KE tal- Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 106).  
4 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39.  Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 
 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1). 
5 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.  Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru.  1882/2003. 
6 ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91. 
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(5) Sabiex jiġi impedut li skart ta' batteriji u akkumulaturi jintrema b'mod li jniġġes l-ambjent, u 

sabiex tiġi evitata konfużjoni mill-utent finali dwar ir-rekwiżiti differenti għall-immaniġġjar 

ta' l-iskart għal batteriji u akkumulaturi differenti, din id-Direttiva għandha tapplika għall-

batteriji u akkumulaturi kollha mqiegħda fis-suq fi ħdan il-Komunità.  Firxa wiesgħa bħal din 

għandha wkoll tiżgura ekonomiji fil-kobor fil-ġbir u riċiklaġġ, kif ukoll l-aħjar preservazzjoni 

ta' riżorsi. 

 

(6) Batteriji u akkumulaturi affidabbli huma fundamentali għas-sigurtà ta' ħafna prodotti, 

appliances u servizzi, u fis-soċjetà tagħna huma sors ta' enerġija essenzjali. 

 

(7) Hu xieraq li issir distinzjoni bejn batteriji u akkumulaturi portabbli min-naħa waħda u batteriji 

u akkumulaturi industrijali u awtomotivi mill-oħra. Ir-rimi ta' batteriji u akkumulaturi 

industrijali u awtomotivi f'siti ta' irdim jew li jinqerdu permezz ta' ħruq għandu jiġi pprojbit.  
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(8) Eżempji ta' batteriji u akkumulaturi industrijali jinkludu batteriji u akkumulaturi użati għall-

provvista ta' enerġija ta' emerġenza jew ta' riżerva fi sptarijiet, ajruporti jew uffiċini, batteriji u 

akkumulaturi użati f'ferroviji jew ajruplani u batteriji u akkumulaturi użati f'riggijiet taż-żejt 

'il bogħod mix-xtut jew f'fanali tal-port. Eżempji jinkludu wkoll batteriji u akkumulaturi 

ddisinjati esklużivament għal terminals ta' ħlas li jinżammu fl-idejn fi ħwienet u ristoranti, bar 

code readers fil-ħwienet, tagħmir professjonali ta' vidjo għall-kanali tat-TV u studios 

professjonali, lampi tal-minaturi u lampi ta' l-għaddasa mqabbdin ma' l-elmu ta' minaturi u ta' 

għaddasa professjonisti, batteriji u akkumulaturi ta' riżerva għal bibien li jinfetħu bl-elettriku 

sabiex ma jibblukkawx jew jgħaffġu n-nies, batteriji u akkumulaturi użati fi strumentazzjoni 

jew f'tipi varji ta' tagħmir ta' kejl u ta' strumentazzjoni u batteriji u akkumulaturi użati 

f'konnessjoni ma' l-applikazzjoni ta' enerġija rinnovabbli bħal panelli solari, dik fotovoltajka u 

oħrajn. l-Batteriji u -akkumulaturi industrijali jinkludu wkoll batteriji u akkumulaturi użati 

f'vetturi elettriċi, bħal karozzi elettriċi, siġġijiet bir-roti, roti, vetturi ta' l-ajruport u vetturi tat-

trasport awtomatiċi. Barra minn din il-lista mhix eżawrjenti ta' eżempji, kwalunkwe batterija 

jew akkumulatur li ma jkunux issiġillati u mhux awtomotiv għandhom jiġu kkunsidrati li 

huma industrijali. 

 

(9) Eżempji ta' batteriji u akkumulaturi portabbli, li huma l-batteriji u l-akkumulaturi kollha li 

persuna medja tista' ġġorr b'idejha mingħajr diffikultà u li la huma batteriji jew akkumulaturi 

awtomotivi u lanqas batteriji jew akkumulaturi industrijali,  jinkludu batteriji uniċellulari 

(bħal batteriji AA u AAA) u batteriji u akkumulaturi użati mill-kosumatur jew mill-

professjonisti f'telefonijiet ċellulari, kompjuters portabbli, għodda mingħajr fil imħaddma bl-

enerġija, ġugarelli u appliances tad-dar bħal xkupilji tas-snien elettriċia, magni tal-leħja u 

vacuum cleaners ta' l-idejn (inkluż tagħmir simili użat fi skejjel, ħwienet, ristoranti, ajruporti, 

uffiċini jew sptarijiet) u kwalunkwe batterija li l-konsumatur jista' juża għal applikazzjonijiet 

normali fid-dar. 
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(10) Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-ħtieġa għall-addattament ta' din id-

Direttiva, filwaqt li tieħu kont ta' l-evidenza teknika u xjentifika disponibbli. B'mod 

partikolari, il-Kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni ta' l-eżenzjoni mill-projbizzjoni tal-

kadmjupprovduta għal batteriji u akkumulaturi portabbli intiżi għall-użu f'għodod mingħajr fil 

imħaddma bl-enerġija. Eżempji ta' għodod mingħajr fil imħaddma bl-enerġija huma  għodod 

użati mill-konsumatur jew minn professjonisti għall-inturnjar, l-issingjar, l-ixkatlar, il-

molatura, l-isserrar, il-qtugħ, il-ġeżż, it-titqib bit-trapan, il-perforar, il-punching, l-

immartellar, l-irbattitura, l-invitar, il-lustratura jew ipproċessar simili ta' l-injam, metalli u 

materjali oħrajn, kif ukoll għall-ħsad, qtugħ u attivitajiet oħrajn tal-ġnien.  

 

(11) Il-Kummissjoni għandha wkoll tissorvelja, u l-Istati Membri għandhom iħeġġu, żviluppi 

teknoloġiċi li jtejbu l-prestazzjoni ambjentali ta' batteriji u akkumulaturi matul iċ-ċiklu kollu 

tal-ħajja tagħhom, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni fi skema Komunitarja għall-

immaniġġjar ta' l-ambjent u verifika (EMAS).  

 

(12) Sabiex l-ambjent jiġi protett, l-iskart ta' batteriji u akkumulaturi għandu jinġabar. Għal 

batteriji u akkumulaturi portabbli, għandhom jiġu stabbiliti skemi ta' ġbir li jilħqu rata għolja 

ta' ġbir. Dan ifisser li għandhom jiġu stabbiliti skemi ta' ġbir sabiex l-utenti finali jistgħu 

jeħilsu mill-iskart kollu ta' batteriji u akkumulaturi portabbli b'mod konvenjenti u bla ħlas. 

Skemi differenti ta' ġbir u ta' arranġamenti finanzjarji huma xierqa għat-tipi differenti ta' 

batteriji u akkumulaturi.  
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(13) Hu mixtieq li l-Istati Membri jilħqu rati għoljin ta' ġbir u ta' riċiklaġġ għall-iskart ta' batteriji u 

akkumulaturi sabiex jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni ambjentali u rkupru ta' l-materjal fil-

Komunità kollha.  Din id-Direttiva għandha għalhekk tistabbilixxi miri minimi ta' ġbir u ta' 

riċiklaġġ għall-Istati Membri. Hu xieraq li r-rata tal-ġbir tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-bejgħ 

annwali medju matul fis-snin preċedenti, sabiex ikun hemm miri komparabbli għall-Istati 

Membri kollha li huma proporzjonati għal-livell nazzjonali ta' l-konsum ta' batteriji.  

 

(14) Rekwiżiti speċifiċi ta' riċiklaġġ għandhom jiġu stabbiliti għal batteriji u akkumulaturi tal-

kadmju u taċ-ċomb sabiex jintlaħaq livell għoli ta' rkupru tal-materjal fil-Komunità kollha u 

sabiex jiġu evitati disparitajiet bejn l-Istati Membri.  

 

(15) Il-partijiet kollha interessati għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem fi skemi ta' ġbir, ta' 

trattament u ta' riċiklaġġ. Dawk l-iskemi għandhom ikunu intiżi sabiex jiġu evitati 

diskriminazzjoni fir-rigward ta' prodotti importati, ostakoli għall-kummerċ jew distorsjonijiet 

tal-kompetizzjoni.  

 

(16) L-iskemi ta' ġbir u ta' riċiklaġġ għandhom jiġu ottimizzati, partikolarment sabiex jiġu 

minimizzati l-ispejjeż u l-impatt ambjentali negattiv tat-trasport. L-iskemi ta' trattament u ta' 

riċiklaġġ għandhom jużaw l-aqwa tekniki disponibbli, skond id-definizzjoni fl-Artikolu 2(11) 

tad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE tas-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 

integrati tat-tniġġis1.  

 

                                                 
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.  Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 
 1882/2003. 
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(17) Għandhom jiġu stabbiliti f'livell Komunitarju prinċipji bażiċi għall-finanzjament ta' l-

immaniġġjar ta' l-iskart ta' batteriji u akkumulaturi. Skemi ta' finanzjament għandhom jgħinu 

sabiex jintlaħqu rati għolja ta' ġbir u ta' riċiklaġġ u sabiex jingħata effett lill-prinċipju ta' 

responsabbiltà tal-produttur. Il-produtturi għandhom għalhekk jiffinanzjaw l-ispejjeż ta' ġbir, 

ta' trattament u ta' riċiklaġġ tal-batteriji u akkumulaturi kollha miġbura filwaqt li jnaqqsu l-

profitt li jsir mill-bejgħ tal-materjal irkuprat. F'ċerti ċirkostanzi, madankollu, tista' tkun 

ġustifikata l-applikazzjoni tar-regoli de minimis għall-produtturi żgħar.  

 

(18) Sabiex il-ġbir ikun ta' suċċess jeħtieġ li l-utenti finali jkunu infurmati dwar l-utilità ta' ġbir 

separat, dwar l-iskemi ta' ġbir disponibbli u dwar ir-rwol ta' l-utenti finali fl-immaniġġjar ta' l-

iskart ta' batteriji u akkumulaturi.  Għandhom isiru arranġamenti dettaljati għal skema ta' 

tikkettjar li tkun tipprovdi lill-utent finali informazzjoni trasparenti, affidabbli u ċara dwar 

batteriji u akkumulaturi u kwalunkwe metalli ta' densità għolja li jikkontjenu. 

 

(19) Jekk, sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, u partikolarment, sabiex jintlaħqu rati 

għoljin ta' ġbir separat u ta' riċiklaġġ, l-Istati Membri jużaw strumenti ekonomiċi, bħal rati ta' 

taxxa differenzjati, għandhom jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni. 

 

(20) Data affidabbli u komparabbli dwar il-kwantitajiet ta' batteriji u akkumulaturi li jkunu 

tqiegħdu fis-suq, inġabru u ġew riċiklati hija meħtieġa sabiex jiġi verifikat jekk l-għanijiet ta' 

din id-Direttiva jkunux intlaħqu. 
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(21) L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-

disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom 

ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. 

 

(22) Il-Kunsill, skond il-paragrafu 34 tal-ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar1, 

għandu jinkoraġġixi lill-Istati Membri li jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-

Komunità, it-tabelli tagħhom stess, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-

Direttiva u l-miżuri ta’ trasposizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi. 

 

(23) Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond 

id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-

eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni 2. 

 

(24) Peress li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jiġi protett l-ambjent u li jiġi żgurat il-

funzjonament xieraq tas-suq intern, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri 

u għaldaqstant, minħabba d-daqs u l-effetti ta’ l-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fuq il-livell 

Komunitarju, il-Komunitá tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 

kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzonalità, kif stabbilit f’dak l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn ta' dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-

għanijiet. 

                                                 
1  ĠU L 321, 31.12.2003, p. 1. 
2  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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(25) Din id-Direttiva tapplika bla ħsaragħal-leġislazzjoni Komunitarja dwar ir-rekwiżiti ta' sigurtà, 

kwalità u saħħa u għal-leġislazzjoni Komunitarja speċifika dwar l-immaniġġjar ta' l-iskart, 

b'mod partikolari d-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 

Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw 1 u d-Direttiva 2002/96/KE. 

 

(26) Fir-rigward tar-responsabbiltà tal-produttur, il-produtturi ta' batteriji u akkumulaturi u l-

produtturi ta' prodotti oħrajn li jinkorporaw batterija jew akkumulatur huma responsabbli 

għall-immaniġġjar ta' l-iskart ta' batteriji u akkumulaturi li jqiegħdu fis-suq. Approċċ 

flessibbli hu xieraq sabiex l-iskemi ta' finanzjament ikunu jistgħu jirriflettu ċ-ċirkostanzi 

nazzjonali differenti u sabiex jittieħed kont ta' l-iskemi eżistenti, partikolarment dawk 

stabbiliti biex jikkonformaw mad-Direttivi 2000/53/KE u 2002/96/KE, filwaqt li jiġi evitat 

ħlas doppju. 

  

(27) Id-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 2003 dwar ir-

restrizzjoni fuq l-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi f'tagħmir elettriku u elettroniku 2 ma 

tapplikax għal batteriji u akkumulaturi użati f'tagħmir elettriku u elettroniku. 

 

(28) Batteriji u akkumulaturi awtomotivi u industrijali użati f'vetturi għandhom jissodisfaw ir-

rekwiżiti tad-Direttiva 2000/53/KE, b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha. Għalhekk, jeħtieġ li 

l-użu tal-kadmju f'batteriji u akkumulaturi industrijali għal vetturi elettriċi jkun projbit, 

sakemm ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni fuq il-bażi ta' l-Anness II għal dik id-

Direttiva.  

                                                 
1 ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34.  Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
 2002/525/KE. (ĠU L 170, 29.6.2002, p. 81). 
2 ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19. 
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ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

 

 

Artikolu 1 

Suġġett 

 

Din id-Direttiva tistabbilixxi: 

 

1) regoli dwar it-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi; u 

 

2) regoli speċifiċi għall-ġbir, it-trattament, ir-riċiklaġġ u r-rimi ta’ skart ta’ batteriji u ta’ 

akkumulaturi biex jissupplimentaw leġislazzjoni Komunitarja rilevanti dwar l-iskart. 

 

Artikolu 2 

Kamp ta’ applikazzjoni 

 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal kull tip ta’ batterija u akkumulatur, irrispettivament 

mill-forma, volum, piż, komposizzjoni materjali jew użu tagħhom. Hi għandha tapplika bla ħsara 

għad-Direttivi 2000/53/KE u 2002/96/KE. 
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2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal batteriji u akkumulaturi użati: 

 

(a) f’tagħmir konness mal-protezzjoni ta’ l-interessi ta’ sigurtà essenzjali ta’ l-Istati Membri, 

armi, munizzjon u materjal tal-gwerra, bl-esklużjoni ta’ prodotti li mhumiex intiżi għal 

għanijiet speċifikament militari; 

 

(b) f’tagħmir maħsub biex jintbagħat fl-ispazju. 

 

Artikolu 3 

Definizzjonijiet 

 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 

1) "batterija" jew "akkumulatur" tfisser kwalunkwe sors ta’ enerġija elettrika ġġenerata bil-

konversjoni diretta ta’ enerġija kimika u li jikkonsisti f’ċellula primarja ta’ batterija (mhux 

rikarikabbli) waħda jew aktar jew li jikkonsisti f’ċellula sekondarja ta’ batterija (rikarikabbli) 

waħda jew aktar; 

 

2) "pakk ta’ batteriji" tfisser kwalunkwe sett ta’ batteriji jew akkumulaturi li huma konnessi 

flimkien u/jew magħluqin f’qoxra minn barra sabiex jifformaw unità kompleta li l-utent 

aħħari mhux intiż li jifred jew li jiftaħ; 
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3) "batterija jew akkumulatur portabbli" tfisser kwalunkwe batterija jew akkumulatur li: 

 

(a) huma ssiġillati, u 

 

(b) jistgħu jinġarru fl-idejn, u 

 

(ċ) la huma batterija jew akkumulatur industrijali u lanqas batterija jew akkumulatur 

awtomotiv, 

 

4) "ċellula buttuna" tfisser kull batterija jew akkumulatur tond żgħir portabbli li d-dijametru 

tagħhom huwa akbar mill-għoli tagħhom u li huma użati għal għanijiet speċjali bħalma huma 

apparat tas-smigħ, arloġġi, tagħmir portabbli żgħir u enerġijata' riżerva; 

 

5) "batterija jew akkumulatur awtomotiv" tfisser kwalunkwe batterija jew akkumulatur użat 

għall-enerġija ta’ l-istartjar, dawl jew ignition awtomotiv; 

 

6) "batterija jew akkumulatur industrijali" tfisser kwalunkwe batterija jew akkumulatur 

maħsuba għal użu esklussivament industrijali jew professjonali jew użati fi kwalunkwe tip 

ta’ vettura elettrika; 

 

7) "skart ta’ batterija jew ta’ akkumulatur" tfisser kwalunkwe batterija jew akkumulatur li hu 

skart fi skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE; 

 

8) "riċiklaġġ" tfisser l-ipproċessar mill-ġdid fi proċess ta’ produzzjoni ta’ materjal ta’ l-iskart 

għall-għan oriġinali tiegħu jew għal għanijiet oħra, iżda li jeskludi l-irkupru ta’ l-enerġija; 
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9) "rimi" tfisser kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet applikabbli previsti fl-Anness IIA 

għad-Direttiva 75/442/KEE; 

 

10) "trattament" tfisser kwalunkwe attività mwettqa fuq skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi 

wara li jkunu ġew mgħoddija lil xi faċilità sabiex jintgħażlu, jiġu ippreparati għar-riċiklaġġ 

jew ippreparati għar-rimi; 

 

11) "appliance" tfisser kwalunkwe tagħmir ta’ l-elettriku jew elettroniku, kif definit mid-

Direttiva 2002/96/KE, li huwa mħaddem f’parti jew fis-sħubija tiegħu minn batteriji jew 

akkumulaturi jew jista’ jkun hekk imħaddem; 

 

12) "produttur" tfisser kwalunkwe persuna fi Stat Membru li, irrespettivament mit-teknika ta’ 

bejgħ użata, inkluż permezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod, kif definiti fid-Direttiva 

97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni 

tal-konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod1, tqiegħed batteriji jew 

akkumulaturi, inklużi dawk inkorporati f'appliances jew vetturi, fis-suq għall-ewwel darba 

fit-territorju ta’ dak l-Istat Membrufuq bażi professjonali; 

 

13) "distributur" tfisser kwalunkwe persuna li tipprovdi batteriji u akkumulaturi fuq bażi 

professjonali lil utent aħħari; 

 

14) "tqegħid fis-suq" tfisser il-forniment jew it-tqegħid għad-disposizzjoni li jiġi magħmul 

disponibbli, kemm jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas, lil terza parti fil-Komunità u tinkludi l-

importazzjoni fit-territorju doganali tal-Komunità; 

 

                                                 
1  ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2002/65/KE(ĠU L 271, 
9.10.2002, p. 16.) 
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15) "operaturi ekonomiċi" tfisser kull produttur, distributur, kollettur, riċiklatur jew operaturi 

oħra ta’ trattament; 

 

16) "għodda mingħajr fil mħaddma bl-enerġija" tfisser kwalunkwe appliance miżmum fl-idejn 

u mħaddem b’batterija jew b’akkumulatur u intiż għal attivitajiet ta’ manutenzjoni, 

kostruzzjoni jew ġardinaġġ. 

 

 

Artikolu 4 

Projbizzjonijiet 

 

1. Bla ħsara għad-Direttiva 2000/53/KE, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-

suq ta’: 

 

(a) il-batteriji u l-akkumulaturi kollha, kemm jekk inkorporati f’appliances jew le, li jkun fihom 

aktar minn 0,0005% ta’ merkurju fil-piż; u 

 

(b) batteriji jew akkumulaturi portabbli, inklużi dawk inkorporati f’appliances, li jkun fihom 

aktar minn 0,002% ta’ kadmju fil-piż. 

 

2. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1(a) m’għandhiex tapplika għal ċelluli buttuna 

b’kontenut ta’ merkurju ta’ mhux aktar minn 2% fil-piż. 
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3. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1(b) m’għandhiex tapplika għal batteriji u akkumulaturi 

portabbli intiżi għall-użu: 

 

(a) f’sistemi ta’ emerġenza u ta’ allarm, inkluż dawl ta’ emerġenza; 

 

(b) f’tagħmir mediku; jew 

 

(ċ) f’għodda mingħajr fil mħaddma bl-enerġija. 

 

4. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 3(ċ) u tippreżenta 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa *, flimkien ma', jekk ikun xieraq, proposti 

rilevanti, bil-ħsieb li l-kadmju f’batteriji u f’akkumulaturi jiġi pprojbit. 

 

Artikolu 5 

Tqegħid fis-suq 

 

1. L-Istati Membri m’għandhomx, għal raġunijiet trattati f’din id-Direttiva, jimpedixxu, 

jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq fit-territorju tagħhom ta’ batteriji u akkumulaturi li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li batteriji jew 

akkumulaturi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva ma jitqiegħdux fis-suq jew jiġu 

rtirati minnu. 

                                                 
*  Erba’ snin mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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Artikolu 6 

Għan ġenerali 

 

L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jimmassimizzaw il-ġbir separat ta’ skart ta’ 

batteriji u ta’ akkumulaturi, b’kont meħud ta’ l-impatt ambjentali tat-trasport, u sabiex 

jimminimizzaw ir-rimi ta’ batteriji u akkumulaturi bħala skart muniċipali mhux magħżul. 

 

Artikolu 7 

Skemi ta’ ġbir 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi jkunu jeżistu skemi ta’ ġbir xierqa għal skart ta’ 

batteriji u ta’ akkumulaturi portabbli. Dawn l-iskemi: 

 

(a) għandhom jippermettu lill-utenti aħħarin li jarmu skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi 

portabbli f’punt tal-ġbir fil-viċinanza tagħhom, b’kont meħud tad-densità tal-popolazzjoni; 

 

(b) m’għandhomx jgħabbu b’xi ħlas lill-utenti aħħarin meta jarmu skart ta’ batteriji jew 

akkumulaturi portabbli, u lanqas b’xi obbligu li jixtru batterija jew akkumulatur ġdid; 

 

(ċ) jistgħu jitmexxew flimkien ma’ l-iskemi msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 

2002/96/KE. 
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L-Artikolu 10 tad-Direttiva 75/442/KEE m’għandux japplika għall-postijiet ta’ ġbir stabbiliti biex 

jikkonformaw mal-punt (a) ta' dan il-paragrafu. 

 

2. Kemm-il darba li l-iskemi jissodisfaw il-kriterji elenkati fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 

jistgħu: 

 

(a) jesiġu li l-produtturi jistabbilixxu tali skemi; 

 

(b) jesiġu li operaturi ekonomiċi oħra jipparteċipaw f’tali skemi; 

 

(ċ) iżommu fis-seħħ skemi eżistenti. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi industrijali, 

jew terzi partijiet li jaġixxu f'isimhom, m’għandhomx jirrifjutaw li jieħdu lura skart ta’ batteriji u ta’ 

akkumulaturi mingħand utenti aħħarin, irrispettivament mill-komposizzjoni kimika u l-oriġini. 

Terzi partijiet indipendenti jistgħu wkoll jiġbru batteriji u akkumulaturi industrijali. 

 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-produtturi ta’ batteriji u akkumulaturi awtomotivi, 

jew terzi partijiet, jistabbilixxu skemi għall-ġbir ta’ skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi awtomotivi 

mingħand utenti aħħarin jew minn punt tal-ġbir aċċessibbli fil-viċinanza tagħhom, fejn il-ġbir ma 

jsirx taħt l-iskemi msemmijin fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2000/53/KE. Fil-każ ta’ batteriji u 

akkumulaturi awtomotivi minn vetturi privati u mhux kummerċjali, tali skemi m’għandhom 

jgħabbu b’ebda ħlas lill-utenti aħħarin meta jarmu skart ta’ batteriji jew ta’ akkumulaturi, u lanqas 

b’xi obbligu li jixtru batterija jew akkumulatur ġdid. 
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Artikolu 8 

Strumenti ekonomiċi 

 

L-Istati Membri jistgħu jużaw strumenti ekonomiċi biex jippromwovu l-ġbir ta’ skart ta’ batteriji u 

ta’ akkumulaturi jew biex jippromwovu l-użu ta’ batteriji u akkumulaturi li jkun fihom inqas 

sustanzi li jniġġsu, per eżempju billi jadottaw rati ta’ taxxi differenzjati jew sistemi ta’ depożitu. 

Jekk jagħmlu dan, huma għandhom jinnotifikaw il-miżuri dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk l-

istrumenti lill-Kummissjoni. 

 

Artikolu 9 

Miri ta’ ġbir 

 

1. Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, ir-"“rata ta’ ġbir" għal Stat Membru partikolari f’sena 

kalendarja partikolari għandha tfisser il-persentaġġ miksub meta jiġi diviż il-piż ta’ skart ta’ batteriji 

u ta’ akkumulaturi portabbli miġbura skond l-Artikolu 7(1) f’dik is-sena kalendarja bil-bejgħ 

annwali medju ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli lill-utent aħħari bil-piż f’dak l-Istat Membru 

matul dik is-sena kalendarja u s-sentejn kalendarji ta’ qabel. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 

ir-rata ta’ ġbir għall-ewwel darba fir-rigward tas-sitt sena kalendarja sħiħa wara d-dħil fis-seħħta' 

din id-Direttiva. 

 

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2002/96/KE, iċ-ċifri ta’ ġbir u ta’ bejgħ annwali għandhom 

jinkludu batteriji u akkumulaturi inkorporati f’appliances. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jilħqu r-rati minimi ta’ ġbir li ġejjin: 

 

(a) 25% sa …*; 

 

(b) 45% sa …**.  

 

                                                 
*  Sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  Għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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3. L-Istati Membri għandhom jissorveljaw ir-rati ta’ ġbir fuq bażi annwali skond l-iskema 

stabbilita fl-Anness I. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2002 dwar l-istatistika dwar l-iskart1, l-Istati Membri 

għandhom jittrasmettu rapporti lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn tmiem is-sena kalendarja 

konċernata. Ir-rapporti għandhom jindikaw kif inkisbet d-data neċessarja biex tiġi kkalkulata r-rata 

ta’ ġbir. 

 

4. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2): 

 

(a) arranġamenti transitorji jistgħu jiġu stabbiliti biex jiġu trattati diffikultajiet li jiltaqa' 

magħhom Stat Membru fit-twettiq tar-rekwiżiti tal-paragrafu 2 minħabba xi ċirkostanzi 

nazzjonali speċifiċi; 

 

(b) għandha tiġi stabbilita metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali ta’ batteriji u 

akkumulaturi portabbli lill-utenti aħħarin sa …*. 

 

 

Artikolu 10 

Trattament u riċiklaġġ 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, mhux aktar tard minn …**: 

 

(a) produtturi jew terzi partijiet jistabbilixxu skemi bl-użu ta’ l-aħjar tekniki disponibbli biex 

jipprovdu għat-trattament u r-riċiklaġġ ta’ skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi; u 

 

                                                 
1  ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1.  Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-
 Kummissjoni (KE) Nru 574/2004 (ĠU L 90, 27.3.2004 p. 15). 
*  Sena mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
** Tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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(b) il-batteriji u l-akkumulaturi identifikabbli kollha miġbura skond l-Artikolu 7 jiġu trattati u 

riċiklati permezz ta’ dawn l-iskemi. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu, bi qbil mat-Trattat, jarmu batteriji u akkumulaturi portabbli 

miġbura li jkun fihom il-kadmju, il-merkurju jew iċ-ċomb f' radam jew f’ħażniet taħt l-art bħala 

parti minn strateġija biex jinqata’ gradwalment l-użu ta’ metalli ta' densità għolja jew meta ma jkun 

disponibbli l-ebda suq aħħari vijabbli. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw abbozzi ta’ miżuri 

lill-Kummissjoni skond id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 

1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u tar-

regolamenti tekniċi 1. 

 

2. It-trattament għandu jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness III, Parti A. 

 

3. Il-proċessi ta’ riċiklaġġ għandhom, sa mhux aktar tard minn …* jissodisfaw il-miri ta’ 

riċiklaġġ u d-disposizzjonijiet assoċjati li hemm fl-Anness III, Parti B. 

 

4. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar il-livelli ta’ riċiklaġġ miksuba f'kull sena tal-

kalendarju ikkonċernata u dwar jekk il-miri msemmija fl-Anness III, Parti B inkisbux. Għandhom 

jissottomettu l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mill-aħħar tas-sena kalendarja 

konċernata. 

 

5. L-Anness III jista’ jiġi addattat jew supplimentat biex jieħu kont tal-progress tekniku jew 

xjentifiku skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2). B'mod partikolari: 

 

 

(a) regoli dettaljati dwar il-kalkolu tal-miri ta’ riċiklaġġ għandhom jiġu miżjuda mhux aktar tard 

minn …**; u 

 

                                                 
1  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.  Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.  
*  Ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  42 xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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(b) il-miri minimi ta’ riċiklaġġ għandhom jiġu valutati regolarment u addattati għall-aħjar teknika 

disponibbli u fid-dawl ta’ l-iżviluppi msemmija fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu. 

 

6. Qabel ma tipproponi kwalunkwe emenda għall-Anness III il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta lill-partijiet interessati rilevanti, b’mod partikolari l-produtturi, il-kolletturi, ir-

riċiklaturi, l-operaturi ta' t-trattamenti, l-organizzazzjonijiet ambjentali, l-organizzazzjonijiet tal-

konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet ta’ l-impjegati. Hi għandha tinforma lill-kumitat imsemmi fl-

Artikolu 21(1) bir-riżultat ta’ din il-konsultazzjoni. 

 

Artikolu 11 

Rimi 

 

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu r-rimi f’radam jew bil-ħruq ta’ skart ta’ batteriji u ta’ 

akkumulaturi industrijali jew awtomotivi. Madankollu, ir-residwi ta’ kwalunkwe batterija u 

akkumulatur li jkun sarilhom sew trattament u sew riċiklaġġ skond l-Artikolu 10(1) jistgħu 

jintremew f’radam jew jinħarqu. 

 

Artikolu 12 

Esportazzjonijiet 

 

1. It-trattament u r-riċiklaġġ jistgħu jsiru barra mill-Istat Membru konċernat jew barra mill-

Komunità, basta li t-trasport bil-baħar ta’ skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi jkun konformi mar-

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 ta' l-1 ta' Frar 1993 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta’ 

vjaġġi bil-baħar ta' skart fi, għal u mill-Komunita Ewropea 1. 

 

                                                 
1  ĠU L 30, 6.2.1993, p. 1.  Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni 
 (KE) Nru. 2557/2001 (ĠU L 349, 31.12.2001 p. 1). 
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2. Skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi esportati barra mill-Komunità skond ir-Regolament 

(KEE) Nru 259/93, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1420/1999 tad-29 ta' April 1999 li 

jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni li għandhom japplikaw għat-trasport ta’ ċerti tipi ta’ skart 

lejn ċertu pajjiżi mhux ta' l-OECD 1 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/1999tat-12 ta' 

Lulju 1999li jistabilixxi l-proċeduri ta’ kontroll skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 

li għandhom japplikaw għat-trasport ta’ ċertu tipi ta’ skart lejn ċerti pajjiżi li għalihom ma tapplikax 

id-Deċiżjoni finali tal-OECD C(92)39 2 għandhom jgħoddu fir-rigward tat-twettiq ta’ l-obbligi u l-

miri stabbiliti fl-Anness III ta’ din id-Direttiva biss jekk ikun hemm evidenza soda li l-operazzjoni 

ta’ riċiklaġġ tkun saret taħt kondizzjonijiet li huma ġeneralment ekwivalenti għar-rekwiżiti ta’ din 

id-Direttiva. 

 

3. Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2). 

 

 

Artikolu 13 

Finanzjament 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-produtturi, jew terzi partijiet li jaġixxu f’isimhom, 

jiffinanzjaw kwalunkwe spejjeż netti li jirriżultaw: 

 

(a) mill-ġbir, it-trattament u r-riċiklaġġ ta' l-iskart kollu ta' batteriji u l-akkumulaturi portabbli 

miġbur skond l-Artikolu 7(1) u (2); u 

 

                                                 
1  ĠU L 166 ,1.7.1999, p. 6.  Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni  
 (KE) Nru. 2118/2003 (ĠU L 318, 3.12.2003 p. 5). 
2  ĠU L 185, 17.7.1999, p. 1.  Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament  (KE) Nru. 
2118/2003.  
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(b) mill-ġbir, it-trattament u r-riċiklaġġ ta’ l-iskart kollu ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi 

industrijali u awtomotivi skond l-Artikoli 7(3) u (4). 

 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-implimentazzjoni tal-paragrafu 1 tevita kwalunkwe 

ħlas doppju mill-produtturi fil-każ ta’ batteriji jew akkumulaturi miġbura taħt skemi stabbiliti skond 

id-Direttiva 2000/53/KE jew id-Direttiva 2002/96/KE. 

 

3. L-ispejjez tal-ġbir, tat-trattamet u tar-riċiklaġġ m’għandhomx jintwerew separatament lill-

utenti aħħarin fil-mument tal-bejgħ ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli ġodda. 

 

4. Il-produtturi u l-utenti ta’ batteriji u akkumulaturi industrijali u awtomotivi jistgħu 

jikkonkludu ftehim li jistipula arranġamenti għall-finanzjament ta’ xort’oħra minn dawk imsemmija 

fil-paragrafu 1. 

 

Artikolu 14 

Reġistrazzjoni 

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull produttur huwa reġistrat. 

 

Artikolu 15 

Produtturi żgħar 

 

Regoli de minimis għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 13(1) u 14 għandhom, jekk ikun xieraq, jiġu 

stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2) mhux aktar tard minn…*. 

 

                                                 
*  42 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Artikolu 16 

Parteċipazzjoni 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-operaturi ekonomiċi kollha u l-awtoritajiet pubbliċi 

kompetenti kollha jistgħu jipparteċipaw fl-iskemi ta’ ġbir, trattament u riċiklaġġ imsemmija fl-

Artikoli 7 u 10. 

 

2. Dawn l-iskemi għandhom japplikaw ukoll għal prodotti importati minn terzi pajjiżi taħt 

kondizzjonijiet mhux diskriminatorji u għandhom ikunu magħmula b’mod li jevitaw ostakoli għall-

kummerċ jew distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. 

 

 

Artikolu 17 

Informazzjoni għal utenti aħħarin 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, b’mod partikolari permezz ta’ kampanji ta’ 

informazzjoni, illi l-utenti aħħarin ikunu infurmati b’mod sħiħ dwar: 

 

(a) l-effetti potenzjali fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem tas-sustanzi użati f’batteriji u 

akkumulaturi; 
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(b) kemm ikun aħjar li l-iskart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi ma jintremiex bħala skart 

muniċipali mhux magħżul u li jipparteċipaw fil-ġbir separat ta' dan l-iskart sabiex jiġi 

ffaċilitat it-trattament u r-riċiklaġġ; 

 

(ċ) l-iskemi ta’ ġbir u riċiklaġġ disponibbli għalihom; 

 

(d) ir-rwol tagħhom f'li jikkontribwixxu għar-riċiklaġġ ta’ skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi; 

 

(e) it-tifsira tas-simbolu tal-barmil ta’ l-iskart bir-roti maqtugħ b’salib murija fl-Anness II u s-

simboli kimiċi Hg, Cd u Pb. 

 

2. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-operaturi ekonomiċi li jipprovdu l-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 1 kollha jew parti minnha. 

 

 

Artikolu 18 

Ittikkettjar 

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-batteriji, l-akkumulaturi u l-pakki ta’ batteriji kollha 

jkunu mmarkati kif jixraq bis-simbolu muri fl-Anness II. 
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2. Batteriji, akkumulaturi u ċelluli buttuna li jkun fihom aktar minn 0,0005% merkurju, aktar 

minn 0,002% kadmju jew aktar minn 0,004% ċomb, għandhom ikunu mmarkati bis-simbolu kimiku 

għall-metall ikkonċernat: Hg, Cd jew Pb. Is-simbolu li jindika l-kontenut tal-metall ta' densità 

għolja għandu jkun stampat taħt is-simbolu muri fl-Anness II u għandu jgħatti spazju ta’ mill-anqas 

kwart tad-daqs ta’ dak is-simbolu. 

 

3. Is-simbolu muri fl-Anness II għandu jgħatti mill-anqas 3% ta’ l-ispazju ta’ l-akbar naħa tal-

batterija, akkumulatur jew pakk ta’ batteriji, sa daqs massimu ta’ 5 x 5 cm. Fil-każ ta’ ċelluli 

ċilindriċi, is-simbolu għandu jgħatti mill-anqas 1,5% taż-żona tal-wiċċ tal-batterija jew l-

akkumulatur u għandu jkollu daqs massimu ta’ 5 x 5 cm. 

 

4. Meta d-daqs tal-batterija, akkumulatur jew pakk ta’ batteriji ikun tali li s-simbolu jkun iżgħar 

minn 0,5 x 0,5 cm, il-batterija, akkumulatur jew pakk ta’ batteriji m’għandhomx għalfejn jiġu 

mmarkati iżda simbolu ta’ daqs ta’ mill-anqas 1 x 1 cm għandu jkun stampat fuq l-imballaġġ. 

 

5. Is-simboli għandhom ikunu stampati b’mod li jidher, li jinqara u li ma jitħassarx. 

 

6. Eżenzjonijiet mir-rewkiżiti ta’ l-ittikkettjar ta’ dan l-Artikolu jistgħu jingħataw skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2). 
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Artikolu 19 

Rapporti ta’ implimentazzjoni nazzjonali 

 

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din 

id-Direttiva kull tliet snin. Madankollu, l-ewwel rapport għandu jkopri l-perijodu sa … *. 

 

2. Ir-rapporti għandhom jitfasslu fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew deskrizzjoni stabbilita skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2). Il-kwestjonarju jew id-deskrizzjoni għandhom jintbagħtu 

lill-Istati Membri sitt xhur qabel il-bidu ta’ l-ewwel perijodu li r-rapport għandu jkopri. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw ukoll dwar kwalunkwe miżura li huma jieħdu sabiex 

iħeġġu żviluppi li jaffettwaw l-impatt tal-batteriji u l-akkumulaturi fuq l-ambjent, b’mod partikolari: 

 

(a) żviluppi, inklużi passi volontarji meħuda mill-produtturi, li jnaqqsu l-kwantitajiet ta’ metalli 

ta' densità għolja u sustanzi perikolużi oħra li jkun hemm f’batteriji u akkumulaturi. 

 

(b) teknika ġdida ta’ riċiklaġġ u ta’ trattament; 

 

(ċ) il-parteċipazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi fi skemi ta’ immaniġġjar ambjentali; 

 

                                                 
*  Sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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(d) riċerka f’dawk l-oqsma; u 

 

(e) miżuri meħuda biex jippromwovu l-prevenzjoni ta’ l-iskart. 

 

4. Ir-rapport għandu jkun magħmul disponibbli lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn disa’ 

xhur wara t-tmiem tal-perijodu konċernat ta’ tliet snin jew, fil-każ ta’ l-ewwel rapport, mhux aktar 

tard minn…*. 

 

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u 

dwar l-impatt ta’ din id-Direttiva fuq l-ambjent u fuq il-funzjonament tas-suq intern mhux aktar tard 

minn disa’ xhur wara li tirċievi r-rapporti mingħand l-Istati Membri skond il-paragrafu 4. 

 

Artikolu 20 

Reviżjoni 

 

1. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u l-impatt ta’ din id-

Direttiva fuq l-ambjent u il-funzjonament tas-suq intern wara li tirċievi rapporti mingħand l-Istati 

Membri skond l-Artikolu 19(4) għat-tieni darba. 

 

2. It-tieni rapport li l-Kummissjoni tippubblika skond l-Artikolu 19(5) għandu jinkludi 

valutazzjoni ta’ l-aspetti li ġejjin ta' din id-Direttiva: 

 

(a) jekk ikunx xieraq li jittieħdu aktar miżuri ta’ maniġġjar tar-riskju għal batteriji u akkumulaturi 

li fihom metalli ta' densità għolja; 

 

                                                 
*  81 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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(b) jekk il-miri ta’ ġbir minimi għall-batteriji u l-akkumulaturi portabbli kollha stabbiliti fl-

Artikolu 9(2) humiex xierqa, u l-possibiltà li jiġu introdotti miri oħra għas-snin ta' wara, 

b’kont meħud tal-progress tekniku u l-esperjenza prattika miksuba fl-Istati Membri; 

 

(ċ) jekk ir-rekwiżiti minimi ta’ riċiklaġġ stabbiliti fl-Anness III, Parti B, humiex xierqa, b’kont 

meħud ta’ l-informazzjoni li jipprovdu l-Istati Membri, il-progress tekniku u l-esperjenza 

prattika miksuba fl-Istati Membri. 

 

3. Jekk ikun meħtieġ, proposti għar-reviżjoni tad-disposizzjonijiet relatati ta’ din id-Direttiva 

għandhom ikunu mar-rapport. 

 

Artikolu 21 

Proċedura ta’ Kumitat 

 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf taħt  l-Artikolu 18 tad-

Direttiva 75/442/KEE. 

 

2. Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

għandhom japplikaw, filwaqt li jitqiesu d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. 

 

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal tliet 

xhur. 

 

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta’ proċedura tiegħu. 
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Artikolu 22 

Penali  

 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-

disposizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

neċessarji sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-miżuri lill-

Kummissjoni mhux aktar tard minn * u għandhom jinfurmawha mingħajr dewmien dwar 

kwalunkwe emenda sussegwenti lilhom. 

 

Artikolu 23 

Trasposizzjoni 

 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet 

amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ...  

 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-

Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 

tagħhom. Il-metodi għall-għamla ta' tali referenza għandhom ikunu stabbiliti mill--Istati Membri. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-liġijiet, tar-regolamenti 

u tad-disposizzjonijiet amministrattivi eżistenti kollha adottati fil-qasam kopert minn din id-

Direttiva. 

                                                 
*  24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 



 
5694/1/05 REV 1  TS/gc 32 
 DG I   MT 

Artikolu 24 

Ftehimiet volontarji 

 

1. Bil-kondizzjoni li jinkisbu l-għanijiet stabbiliti f’din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 

jittrasponu d-disposizzjonijiet li hemm fl-Artikoli 7, 12 u 17 permezz ta’ ftehim bejn l-awtoritajiet 

kompetenti u l-operaturi ekonomiċi konċernati. Tali ftehim għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 

ġejjin: 

 

a) għandhom ikunu inforzabbli; 

 

b) għandhom jispeċifikaw l-għanijiet bl-iskadenzi korrispondenti; 

 

ċ) għandhom jiġu ppubblikati fil-ġurnal uffiċjali nazzjonali jew f’dokument uffiċjali li huwa 

daqstant aċċessibbli mill-pubbliku u trasmessi lill-Kummissjoni; 

 

2) ir-riżultati miksuba għandhom jiġu sorveljati regolarment, u rrapportati lill-awtoritajiet 

kompetenti u lill-Kummissjoni, u magħmula disponibbli lill-pubbliku taħt il-kondizzjonijiet 

stabbiliti fil-ftehim. 

 

3) L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-progress magħmul taħt dawn il-ftehim jiġi 

eżaminat; 

 

4) F’każijiet fejn ma jkunx hemm konformità mal-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom 

jimplimentaw id-disposizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva b’miżuri leġislattivi, regolatorji 

u amministrattivi. 
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Artikolu 25 

Revoka 

 

Id-Direttiva 91/157/KEE hija mħassra b’effett minn ... *. 

 

Referenzi għad-Direttiva 91/157/KEE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. 

 

Artikolu 26 

Dħul fis-seħħ 

 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-

Unjoni Ewropea. 

 

Artikolu 27 

Indirizzati 

 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 

 

Magħmula fi Brussel, 

 

 Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

 Il-President   Il-President 

 

 

_______________ 

                                                 
* 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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ANNESS I 

 

SORVELJANZA TAL-KONFORMITÀ MAL-MIRI TA’ ĠBIR TA’ L-ARTIKOLU 9 

 

Sena Ġbir ta’ data Kalkolu Rekwiżit ta’ 
rapportar 

X *+1 
 

-    

X+2 Bejgħ fis-
sena 2 (S2) 

- -  

X+3 Bejgħ fis-
sena 3 (S3) 

- -  

X+4 Bejgħ fis-
sena 4 (S4) 

Ġbir fis-sena 4 
(C4) 

Rata ta’ ġbir (CR4) = 
3*C4/(S2+S3+S4) 
(Mira ffissata għal 25%.) 

 

X+5 Bejgħ fis-
sena 5 (S5) 

Ġbir fis-sena 5 
(C5) 

Rata ta’ ġbir (CR5) = 
3*C5/(S3+S4+S5) 

CR4 

X+6 Bejgħ fis-
sena 6 (S6) 

Ġbir fis-sena 6 
(C6) 

Rata ta’ ġbir (CR6) = 
3*C6/(S4+S5+S6) 

CR5 

X+7 Bejgħ fis-
sena 7 (S7) 

Ġbir fis-sena 7 
(C7) 

Rata ta’ ġbir (CR7) = 
3*C7/(S5+S6+S7) 

CR6 

X+8 Bejgħ fis-
sena 8 (S8) 

Ġbir fis-sena 8 
(C8) 

Rata ta’ ġbir (CR8) = 
3*C8/(S6+S7+S8) 
(Mira ffissata għal 45%.) 

CR7 

X+9 Bejgħ fis-
sena 9 (S9) 

Ġbir fis-sena 9 
(C9) 

Rata ta’ ġbir (CR9) = 
3*C9/(S7+S8+S9) 

CR8 

X+10 Bejgħ fis-
sena 10 
(S10) 

Ġbir fis-sena 10 
(C10) 

Rata ta’ ġbir (CR10) = 
3*C10/(S8+S9+S10) 

CR9 

X+11 Eċċ. Eċċ. Eċċ. CR10 
Eċċ.     

 

 

_______________ 

 

                                                 
* Is-sena X hija s-sena li tinkludi d-data msemmija fl-Artikolu 23. 
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ANNESS II 

 

 

SIMBOLI GĦAL BATTERIJI, AKKUMULATURI U PAKKI TA’ BATTERIJI  

GĦAL ĠBIR SEPARAT 

 

Is-simbolu li jindika "ġbir separat" għall-batteriji u l-akkumulaturi kollha għandu jkun il-landa ta’ l-

iskart bir-roti maqtugħa b’salib murija hawn taħt: 

 

 
 

_______________ 
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ANNESS III 

 

REKWIŻITI DETTALJATI TA’ TRATTAMENT U RIĊIKLAĠĠ 

 

PARTI A: TRATTAMENT 

 

1. It-trattament għandu, bħala minimu, jinkludi t-tneħħija tal-fluwidi u l-aċidi kollha. 

 

2. It-trattament u kwalunkwe ħżin, inkluż ħżin temporanju, f’faċilitajiet ta’ trattament għandu 

jsir f’postijiet b’uċuħ impermeabbli u b’għata addatt li jilqa’ mit-temp jew f’kontenituri xierqa 

. 

 

PARTI B: RIĊIKLAĠĠ 

 

3. Il-proċessi ta’ riċiklaġġ għandhom jilħqu l-miri ta’ riċiklaġġ minimi li ġejjin: 

 

(a) riċiklaġġ ta’ 65% fil-piż medju ta’ batteriji u akkumulaturi taċ-ċomb u l-aċidu, inkluż ir-

riċiklaġġ tal-kontenut taċ-ċomb sa l-ogħla livell li teknikament jista’ jsir filwaqt li jkunu 

evitati spejjeż eċċessivi; 

 

(b) riċiklaġġ ta’ 75% fil-piż medju ta’ batteriji u akkumulaturi tan-nikel u l-kadmju, inkluż 

ir-riċiklaġġ tal-kontenut tal-kadmju sa l-ogħla livell li teknikament jista’ jsir filwaqt li 

jkunu evitati spejjeż eċċessivi; u 

 

(ċ) riċiklaġġ ta’ 50% fil-piż medju ta’ skart ieħor ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi. 
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I. INTRODUZZJONI 

 

Il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha 1 għal Direttiva ġdida dwar batteriji u akkumulaturi 

f’Novembru 2003. 

 

Il-Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu ta’ wara l-ewwel qari f'April 2004. 

 

Il-Kumitat tar-Reġjuni adotta l-Opinjoni tiegħu f’April 2004. 2 Il-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali adotta l-Opinjoni tiegħu f’Mejju 2004. 3 

 

Il-Kunsill adotta l-posizzjoni komuni tiegħu fi 18 ta' Lulju,  2005. 

 

II. GĦAN 

 

Skond l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta’ Lulju 2002 li jistabbilixxi s-Sitt Programm Komunitarju ta’ Azzjoni Ambjentali 4, l-

għan tad-Direttiva proposta huwa: 

 

• li jiġi ristrett r-rimi ta’ skart ta’ batteriji u akkumulaturi; 

• li jitnaqqsu l-volumi ta’ batteriji u akkumulaturi perikolużi li jiġu prodotti; u 

• li jiżdied il-livell ta’ ġbir u riċiklaġġ ta’ skart ta’ batteriji u akkumulaturi. 

 

                                                 
1 ĠU C 96, 21.4.2004, p. 29. 
2 ĠU C 121, 30.4.2004, p 35. 
3 ĠU C 117, 30.4.2004, p. 5. 
4 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1. 



 
 
 

 
5694/5/05 REV 5 ADD 1   3 
 DG I   MT 

III. ANALIŻI TAL-POSIZZJONI KOMUNI 

 

1. Ġenerali 

 

Il-posizzjoni komuni tinkorpora l-maġġoranza ta’ l-emendi mill-ewwel qari tal-

Parlament Ewropew, verbatim, parzjalment jew fl-ispirtu. B’mod partikolari, hija 

tinkludi modifiki għall-proposta oriġinali tal-Kummissjoni li jżidu r-restrizzjonijiet 

attwali fuq l-użu ta’ metalli tqal f’batteriji u akkumulaturi, jipprovdu għal reviżjoni tal-

ħtieġa li jiġu estiżi dawn ir-restrizzjonijiet, ineħħu l-ħtieġa għas-sorveljanza ta’ skart 

solidu muniċipali u jibbażaw il-miri ta’ kollezzjoni fuq iċ-ċifri ta’ bejgħ tal-passat. 

 

Madankollu, hija ma tirriflettix numru ta’ emendi minħabba li l-Kunsill qabel mal-

Kummissjoni li dawn ma kinux neċessarji u/jew mixtieqa. B’mod partikolari, il-Kunsill 

jaqbel mal-Kummissjoni li: 

 

• l-emenda 9 mhix aċċettabbli għax tkun f’konflitt mad-Direttiva 2002/96/KE dwar 

skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (id-“Direttiva WEEE”); 

• l-emendi 2, 6, 18, 19, 41, 54, 63 u 65 mhumiex meħtieġa u potenzjalment joħolqu 

konfużjoni jew huma diffiċli biex jiġu implimentati; 

• l-emendi 39, 45, 77, 92 u 101 mhumiex prattikabbli; 

• l-emendi 32 u 55 jittrattaw kwistjonijiet (sistemi ta’ depożitu u l-iffinanzjar ta’ 

kampanji ta’ informazzjoni) li ma jixraqx li jiġu regolati f’livell Komunitarju; 

• l-emendi 25, 67 u 68 mhumiex aċċettabbli billi mhux xieraq li jitfittex li jiġu 

regolati ċ-ċelluli tal-karburanti permezz tad-Direttiva proposta. 

 

Il-posizzjoni komuni tinkludi wkoll numru ta' bidliet li mhumiex dawk maħsuba fl-

opinjoni ta’ wara l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Is-sezzjonijiet li ġejjin 

jiddeskrivu l-bidliet ta’ sustanza. Barra min dan, hemm bidliet ta’ abbozzar biex jiġi 

ċċarat it-test jew biex tiġi żgurata l-koerenza ġenerali tad-Direttiva. 
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2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet (Artikoli 1, 2 u 3) 

 

Il-posizzjoni komuni hija parzjalment konsistenti ma' l-emendi 7 u 8 tal-Parlament 

Ewropew, billi dikjarazzjoni simili ta' l-għanijiet tad-Direttiva tidher fil-premessa 4. 

 

L-Artikolu 2 huwa ġeneralment konsistenti ma’ l-emenda 10, billi jiċċara l-eżenzjoni 

proposta għal batteriji u akkumulaturi militari u jkun jeskludi batteriji u akkumulaturi 

wżati f'tagħmir iddisinjat biex jintbagħat fl-ispazju mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-

Direttiva. Il-kliem ta' l-eżenzjoni għal batteriji u akkumulaturi militari huwa konsistenti 

ma' l-Artikolu 296(1)(b) tat-Trattat. 

 

L-Artikolu 2 jiddikjara wkoll li d-Direttiva tkun tapplika mingħajr preġudizzju għad-

Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (id-"Direttiva ELV") u d-

Direttiva WEEE. 

 

Id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 huma għal kollox konsistenti ma’ l-emendi 

11, 12, 14, 16 u 21. 

 

Bħall-emenda 85, id-definizzjonijiet fil-posizzjoni komuni jfittxu li jevitaw li d-

definizzjonijiet tat-tliet tipi ta' batteriji u akkumulaturi (portabbli, industrijali u 

awtomotivi) jirkbu fuq xulxin. Dawn jimmiraw ukoll li jiġi żgurat li d-definizzjonijiet 

flimkien ikopru l-batteriji u l-akkumulaturi kollha. Madankollu, fil-posizzjoni komuni l-

kategorija “portabbli” pjuttost milli dik “industrijali” hija dik predefinita. Il-posizzjoni 

komuni tissimplifika wkoll id-definizzjonijiet billi tneħħi l-eżempji ta’ batteriji u 

akkumulaturi portabbli u industrijali. Listi estiżi ta’ eżempji jidhru minflok fil-premessi 

8 u 9. Il-posizzjoni komuni tiċċara wkoll li batteriji u akkumulaturi portabbli għandhom 

ikunu ssiġillati. 

 

Id-definizzjoni ta’ “produttur” hija parzjalment konsistenti ma’ l-emenda 20, billi tkopri 

l-batteriji u l-akkumulaturi kollha inkorporati f’apparekkjaturi. Il-Kunsill issimplifika d-

definizzjoni sabiex jiġi żgurat li, għal kull batterija li titqiegħed fis-suq fi Stat Membru, 

ikun hemm produttur faċilment identifikabbli f’dak l-Istat. Dan huwa meħtieġ sabiex il-

prinċipju ta’ responsabbiltà tal-produttur isir effettiv. 
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Il-pożizzjoni komuni mhix konsistenti ma' l-emenda 22. Hija ma fihiex aktar 

definizzjoni ta’ “sistema ta’ ċirkuwitu magħluq”, billi d-Direttiva m’għadhiex tuża dan 

il-kunċett. Madankollu, disposizzjonijiet oħra fil-posizzjoni komuni jinkorporaw it-

tħassib li hemm wara l-emenda billi jiċċaraw li partijiet terzi indipendenti jistgħu wkoll 

jiġbru batteriji u akkumulaturi għar-riċiklaġġ. 

 

Il-posizzjoni komuni tinkludi tliet definizzjonijiet ġodda meta mqabbla mal-proposta 

oriġinali tal-Kummissjoni, biex tiġi ċċarata t-tifsira tat-termini “tqegħid fis-suq”, 

“operaturi ekonomiċi” u “għodda mħaddma bl-enerġija mingħajr fil”. 

 

3. Metalli tqal (Artikolu 4) 

 

Il-posizzjoni komuni hija parzjalment konsistenti ma’ l-emendi 23 u 82 tal-Parlament 

Ewropew, billi hija tipprovdi għal projbizzjoni fuq il-kadmju, soġġetta għal 

eżenzjonijiet, u għal reviżjoni li l-għan tagħha hu li tiġi kkunsidrata l-estensjoni tal-

projbizzjoni. Madankollu, il-projbizzjoni fuq il-kadmju inizjalment ma tkunx tapplika 

fuq għodda mħaddma bl-enerġija mingħajr fil. Ma jkun hemm ebda restrizzjoni fuq l-

użu taċ-ċomb. Madankollu, ir-reviżjoni speċifika prevista fl-Artikolu 4 tkun tapplika 

biss għal għodda mħaddma bl-enerġija mingħajr fil (għalkemm l-Artikolu 20(2)(a) 

jipprovdi għal reviżjoni ulterjuri dwar jekk jaqbilx li jkun hemm aktar restrizzjonijiet 

fuq l-użu ta’ metalli tqal f’termini ġenerali). 

 

Bħala konsegwenza, il-posizzjoni komuni ma fihiex ħtiġiet ta’ monitoraġġ għall-Istati 

Membri fir-rigward ta’ skart solidu muniċipali. Dan huwa konsistenti ma' l-emendi 1 u 

26. 

 

4. Ġbir (Artikoli 6 sa 9 u l-Anness I) 

 

L-Artikolu 6 tal-posizzjoni komuni jiddikjara prinċipju ġenerali (li jiġi massimizzat il-

ġbir separat tal-batteriji u l-akkumulaturi u jiġi minimizzat ir-rimi tagħhom). Dan 

jissostitwixxi l-kunċett ta’ sistema ta’ ċirkuwitu magħluq maħsub fil-proposta 

oriġinali tal-Kummissjoni. Il-posizzjoni komuni għalhekk mhix konsistenti ma’ l-

emenda 27 tal-Parlament Ewropew. 



 
 
 

 
5694/5/05 REV 5 ADD 1   6 
 DG I   MT 

 

L-Artikolu 7 jfittex li jiċċara l-ħtiġiet minimi għal skemi ta’ ġbir għal batteriji u 

akkumulaturi u l-flessibbiltà għall-Istati Membri li jqisu ċ-ċirkostanzi nazzjonali u l-

arranġamenti eżistenti. Dan ikun jeskludi punti ta’ ġbir mill-ħtiġiet ta’ permess. Huwa 

konsistenti ma’ l-għanijiet ta’ l-emendi 28, 108 u 30, 51 u 109, iżda mhux ma’ l-emendi 

29 u 47 (billi ħtieġa għall-utenti aħħarin li jużaw faċilitajiet ta’ ġbir ma tkunx 

inforzabbli). 

 

L-Artikolu 9 jiffissa miri ta’ ġbir u jipprovdi poter ġenerali biex jiġu stabbiliti 

arranġamenti transizzjonali permezz tal-komitoloġija. (Dan jissostitwixxi r-regoli 

pjuttost komplikati dwar derogi mill-miri ta’ ġbir, u l-adattazzjonijiet għalihom, previsti 

fl-Artikolu 14 tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni.) Huwa parzjalment konsistenti 

ma’ l-emendi 34 sa 37, u konsistenti ma’ l-għanijiet ta’ l-emenda 66 u 69 sa 76, billi 

jiffissa miri ta’ ġbir ibbażati fuq ċifri tal-bejgħ, m’hemm ebda mira ta’ ġbir speċifika 

għall-batteriji tan-nikil-kadmju u l-proċedura għal derogi hija aktar trasparenti. 

 

L-Istati Membri jkollhom jiżguraw li tintlaħaq rata ta’ ġbir ekwivalenti għal 25% tal-

bejgħ fi żmien 4 snin mit-trasposizzjoni tad-Direttiva. Il-mira għall-ġbir titla’ għal 45% 

8 snin wara t-trasposizzjoni. Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet ugwali, metodoloġija 

komuni għall-kalkolu taċ-ċifri tal-bejgħ ikollha tiġi stabbilita permezz tal-komitoloġija. 

It-tabella fl-Anness I tiċċara x’jeħtieġu li jikkalkulaw l-Istati Membri, meta u kif. 

 

5. Trattament, riċiklaġġ u rimi (Artikoli 10 sa 12 u l-Anness III) 

 

Il-posizzjoni komuni tibdel il-preżentazzjoni tad-disposizzjonijiet dwar it-trattament, ir-

riċiklaġġ u r-rimi, b’mod partikolari billi ċċaqlaq il-ħtiġiet dettaljati u l-miri tar-

riċiklaġġ għal Anness III ġdid. Dan huwa xieraq billi jkun possibbli li jiġu emendati l-

ħtiġiet u l-miri dettaljati permezz tal-komitoloġija fid-dawl ta’ żviluppi xjentifiċi u 

tekniċi. 
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Id-disposizzjonijiet dwar il-kamp ta’ applikazzjoni, it-terminoloġija u l-komitoloġija ta’ 

l-Artikolu 10 huma b’mod ġenerali konsistenti ma’ l-emendi 43, 99 u 100 tal-Parlament 

Ewropew. Il-posizzjoni komuni hija wkoll parzjalment konsistenti ma’ l-emendi 38 u 

120, 40 u 95, billi l-premessi jiċċaraw it-tifsira ta’ l-aħjar teknoloġija disponibbli, hemm 

disposizzjonijiet komuni għat-trattament u r-riċiklaġġ u l-Anness III jeħtieġ it-tneħħija 

tal-kadmju u ċ-ċomb waqt ir-riċiklaġġ għall-ogħla grad li huwa teknikament fattibbli 

waqt li jiġu evitati spejjeż eċċessivi. 

 

Barra minn dan, il-posizzjoni komuni tiċċara li l-projbizzjoni fuq ir-rimi ta’ batteriji u 

akkumulaturi awtomotivi u industrijali f’radam japplika għal batteriji sħaħ biss u mhux 

għal residwi. Taħt ċerti ċirkostanzi hija tkun tippermetti r-rimi ta’ batteriji portabbli 

miġbura li fihom metalli tqal bħala parti minn strateġija biex jitneħħew gradwalment il-

metalli tqal jew meta ma jkun hemm ebda suq aħħari vijabbli, li tkun parzjalment 

konsistenti ma’ l-emenda 33. Hija tbaxxi l-mira tar-riċiklaġġ għall-batteriji u l-

akkumulaturi li mhumiex batteriji tan-nikil-kadmju u taċ-ċomb-aċidu minn 55% għal 

50%. 

 

6. Finanzjament (Artikoli 13 sa 15) 

 

Il-posizzjoni komuni tfittex li tiċċara l-estent tar-responsabbiltajiet finanzjarji tal-

produtturi tal-batteriji. Hija tiddikjara, b’mod partikolari, li m’għandu jkun hemm ebda 

imposta doppja fuq produtturi li jikkontribwixxu wkoll għal skemi stabbiliti taħt id-

Direttivi ELV u WEEE. Billi tfittex li jiġi evitat li l-iskemi differenti jirkbu fuq xulxin 

hija konsistenti wkoll ma’ l-għan ta’ l-emenda 46 tal-Parlament Ewropew. Hija wkoll 

konsistenti ma’ l-emendi 44 u 112 billi espliċitament tipprovdi biex il-produtturi 

jiffinanzjaw l-ispejjeż tal-ġbir u tipprojbixxi ħlasijiet viżibbli għall-utenti aħħarin. 

 

Il-posizzjoni komuni fiha biss ħtiġiet minimi, sabiex l-iskemi nazzjonali jibqgħu 

flessibbli. Ma hemm l-ebda disposizzjoni espliċita dwar skart storiku. Għalhekk mhix 

konsistenti ma’ l-emendi 48, 49, 50 u 103. Madankollu, l-Artikolu 13 ikun japplika 

għall-batteriji kollha li jsiru skart wara t-trasposizzjoni tad-Direttiva, irrispettiv minn 

meta tqiegħdu fis-suq. 
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Biex jipprovdi aktar flessibbiltà, l-Artikolu 15 jagħmilha possibbli li regoli de minimis 

għal produtturi żgħar jiġu stabbiliti permezz tal-komitoloġija jekk l-applikazzjoni tar-

regoli dwar ir-responsabbiltà tal-produtturi tkun ħolqot problemi prattiċi fil-każ ta’ 

produtturi li jimmaniġġaw numri żgħar ħafna ta’ batteriji jew akkumulaturi. 

 

7. Informazzjoni għal utenti aħħarin (Artikoli 17 u 18 u l-Anness II) 

 

Il-posizzjoni komuni ma tinkorpora l-ebda bidla kbira għad-disposizzjonijiet dwar l-

informazzjoni għall-utenti aħħarin ħlief għal dawk meħtieġa biex jingħata effett, fis-sħiħ 

jew parzjalment, għall-emendi 4, 52, 53, 56, 57, 59 sa 62, 64 u 78 sa 81 tal-Parlament 

Ewropew. Hija ma tinkorporax l-emendi 5 jew 58 għax il-Kunsill ma jemminx li huwa 

xieraq li jkun meħtieġ tikkettar biex jindika l-kapaċità ta’ batteriji u akkumulaturi. 

 

8. Rapport u reviżjoni (Artikoli 19 u 20) 

 

Il-posizzjoni komuni tifred il-ħtiġiet dwar rapportar u reviżjoni. Għaldaqstant, filwaqt li 

jkun hemm rapporti regolari dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva, reviżjoni ġenerali 

waħda biss tkun speċifikata fid-Direttiva. 

 

9. Oħrajn 

 

Barra minn dan, il-posizzjoni komuni: 

 

• fiha, minflok l-eżortazzjonijiet ġenerali u mhux inforzabbli għall-promozzjoni ta’ 

prestazzjoni ambjentali mtejba li jinsabu fl-Artikoli 5 u 17 tal-proposta oriġinali 

tal-Kummissjoni, ħtiġiet konkreti ta’ rapportar fl-Artikolu 19(3) u inkoraġġiment 

ġenerali fil-preambolu (li huwa parzjalment konsistenti ma’ l-emenda 24 tal-

Parlament Ewropew); 

• tiddeferixxi bi ftit id-data tat-trasposizzjoni (l-Artikolu 23); u 

• tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ ftehim volontarji għal skemi ta’ ġbir, 

esportazzjoni u informazzjoni għall-utenti aħħarin (l-Artikolu 24). 
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IV. KONKLUŻJONI 

 

Il-Kunsill jemmen li l-posizzjoni komuni tirrappreżenta pakkett bilanċjat ta’ miżuri li jkun 

jagħti kontribut għall-protezzjoni ta’ l-ambjent mingħajr ma joħloq spejjeż soċjali jew 

ekonomiċi mhux ġustifikati. Jistenna bil-ħerqa diskussjonijiet kostruttivi mal-Parlament 

Ewropew bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni bikrija tad-Direttiva. 
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- Dikjarazzjonijiet 

 
 

DIKJARAZZJONIJIET GĦALL-MINUTI TAL-KUNSILL 

 

 

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni 

 

"Il-Kummissjoni tisħaq l-importanza ta' l-istimi ta' impatt li qegħdin isiru skond l-objettivi 

miftiehma fuq livell interistituzzjonali għal regolamentazzjoni aħjar fil-futur.  It-tliet Istituzzjonijiet 

għandhom jeżaminaw dawn il-kwistjonijiet aktar fil-fond matul ix-xogħol li qed jitwettaq taħt il-

Ftehim Interistituzzjonali, bil-għan li jintlaħaq ftehim dwar metodoloġija għal dawn l-istimi ta' l-

impatt." 
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Dikjarazzjoni mill-Kunsill 

 

"Fl-opinjoni tal-Kunsill, meta l-kelma "penalties" tintuża fil-verżjoni Ingliża ta' strumenti legali tal-

Komunità Ewropea, din il-kelma tintuża f'sens newtrali u ma tirrelatax speċifikament ma' 

sanzjonijiet tal-liġi kriminali, iżda tista' tinkludi wkoll sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji, kif 

ukoll tipi oħra ta' sanzjonijiet.  Meta l-Istati Membri huma obbligati minn att Komunitarju biex 

jintroduċu xi "penalties", huma ħielsa jagħżlu t-tip xieraq ta' sanzjoni b'konformità mal-

ġurisprudenza ta' l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea.  

 

Fid-database lingwistika tal-Komunità, il-kelma "penalties" hi tradotta kif ġej f'xi lingwi oħra: fl-

Ispanjol, “sanciones”, fid-Daniż, “sanktioner”, fil-Ġermaniż “Sanktionen”, fl-Ungeriż, 

“jogkövetkezmények”, fit-Taljan “sanzioni”, fil-Latvjan, “sankcijas“, fil-Litwan, “sankcijos”, fl-

Olandiż, “sancties”, fil-Portugiż, “sanções”, fis-Slovakk, “sankcie”, u fl-Isvediż, “sanktioner”. 

Jekk, f' verżjonijiet bl-Ingliż riveduti ta' strumenti legali fejn il-kelma "sanctions" ġiet diġa użata, 

din il-kelma tiġi sostitwita bil-kelma "penalties", dan ma joħloqx differenza sostantiva." 

 

 

Dikjarazzjoni konġunta mid-Danimarka, l-Estonja, Spanja, il-Litwanja, l-Awstrija, is-

Slovenja, il-Finlandja u l-Isvezja 

 

"Id-delegazzjonijiet Daniża, Estonjana, Spanjola, Litwana, Awstrijaka, Slovena, Finlandiża u 

Svediża jappoġġjaw l-adozzjoni ta' pożizzjoni komuni bil-għan li d-Direttiva tiġi adottata mill-aktar 

fis possibbli u b'hekk jittieħed l-ewwel pass favur il-projbizzjoni ta' l-użu tal-kadmju fil-batteriji u 

fl-akkumulaturi. Madankollu, huma ddispjaċuti bin-nuqqas ta' ambizzjoni fir-restrizzjonijiet dwar l-

użu tal-kadmju fil-batteriji u l-akkumulaturi. Huma jħeġġu wkoll lill-Kummissjoni biex tirrevedi 

minnufih l-eżenzjonijiet previsti fid-Direttiva, bil-għan li b'mod partikolari jiġi pprojbit l-użu tal-

kadmju fil-batteriji u l-akkumulaturi użati f'għodod mingħajr fil."  
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Dikjarazzjoni mill-Greċja 

 
"Il-Greċja qiegħda tastjeni milli tivvota fuq il-pożizzjoni komuni dwar id-Direttiva tal-batteriji għax 

hi tqis li l-miri ta' ġbir u riċiklaġġ proposti mhumiex realistiċi." 

 

 

Dikjarazzjoni mill-Irlanda 

 

"L-Irlanda tappoġġja l-introduzzjoni ta' miżuri effettivi għall-ġbir, it-trattament u r-riċiklaġġ ta' 

batteriji u akkumulaturi użati, kif ukoll ta' miżuri maħsuba biex inaqqsu r-riskju tar-rimi tagħhom fl-

ambjent.  Tali miżuri huma partikolarment essenzjali fl-isfond ta' żvilupp dejjem akbar fis-suq tal-

batteriji u ta' l-akkumulaturi.  

 

L-Irlanda tilqa' wkoll l-eżenzjoni għal għodod mingħajr fil mill-projbizzjoni ta' tqegħid fis-suq ta' 

batteriji u akkumulaturi portabbli li fihom aktar minn 0.002% ta' kadmju skond il-piż, peress li l-

inklużjoni tagħhom f'din il-projbizzjoni ma ġietx ġustifikata minn raġunijiet xjentifiċi, ambjentali 

jew ekonomiċi. Madankollu l-Irlanda hi mħassba dwar il-mod kif ġie propost li ssir ir-reviżjoni ta' 

din l-eżenzjoni u b'mod partikolari in-natura "magħluqa" tar-reviżjoni. L-Irlanda temmen li l-

Kummissjoni għandha tkun ħielsa biex tirrevedi il-kwestjonijiet kollha dwar l-użu ta' tali batteriji u 

akkumulaturi f'għodod mingħajr fil u, wara li tieħu kont tar-reviżjoni u l-istima ta' impatt relatata 

estiża, tressaq kwalunkwe proposta meħtieġa għall-konsiderazzjoni mill-Kunsill u mill-Parlament 

Ewropew. Minħabba dan it-tħassib, l-Irlanda qiegħda tastjeni milli tivvota fuq l-adozzjoni tal-

pożizzjoni komuni".  
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Dikjarazzjoni mill-Italja 

 
"L-Italja, għalkemm taqbel mal-linji ġenerali tal-pożizzjoni komuni milħuqa mill-Kunsill dwar il-

proposta għal Direttiva, ma tistax tapprova test li għadu mhux komplut u mhux preċiż u li jekk ikun 

approvat definittivament fit-tieni qari jista' jagħti lok għal Direttiva li tkun diffiċli biex tiġi 

implimentata fil-prattika.  

Fil-fatt għad hemm diversi aspetti li mhumiex iċċarati biżżejjed, speċjalment fir-rigward ta' l-

identifikazzjoni tal-produtturi u tad-diversi tipi ta' batteriji u akkumulaturi.  

L-Italja tqis li l-formulazzjoni tat-test ta' l-Anness III, li jirrigwarda l-obbligi ta' riċiklaġġ għal 

batteriji u akkumulaturi li huma differenti minn dawk li fihom nikil kadmju u ċomb, bħala 

partikolarment mhux sodisfaċenti.  Fil-fatt dan it-test jiġbor flimkien, mingħajr distinzjoni, batteriji 

u akkumulaturi magħmula minn materjal li jvarja ħafna wieħed mill-ieħor, li f'xi każi ma jistax ikun 

riċiklat permezz ta' proċessi industrijali normali.  

Għalhekk, bit-tama li matul it-tieni qari dawn in-nuqqasijiet u l-ineżattezzi li għadhom jinsabu fit-

test jistgħu jkunu ċċarati, l-Italja tiddikjara l-astensjoni tagħha mill-vot fuq il-pożizzjoni komuni." 

 

 

________________________ 
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2003/0282 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 

li jikkonċerna 

l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u batteriji u akkumulaturi użati 

1. SFOND 

Data ta' meta l-Proposta tal-Kummissjoni tressqet lill-PE u lill-
Kunsill (dokument COM(2003)723 finali 2003/0282 (COD) 24.11.2003 

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 28.4.2004 

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 22.5.2004 

Data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 20.4.2004 

Data ta' l-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni : 18.7.2005 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

L-għan tal-proposta tal-Kumissjoni għal Direttiva ġdida dwar il-batteriji u l-akkumulaturi 
għandu żewġ aspetti: 

– taħseb biex tistabbilixxi sistema ta’ ċiklu magħluq għall-batteriji u l-akkumulaturi 
kollha, sabiex jiġi evitat il-ħruq tagħhom jew ir-rimi f’miżbla meta jsiru skart. Fuq il-
bażi tas-sistema ta’ ċiklu magħluq, il-batteriji kollha jridu jkunu nġabru u ġew 
irriċiklati, u l-metalli tagħhom ikunu ġew introdotti mill-ġdid fiċ-ċiklu ekonomiku.  

– sabiex jiġu stipulati regoli minimi għat-tħaddim ta’ skemi nazzjonali ta’ ġbir u ta’ 
riċiklaġġ, sabiex jitjieb it-tħaddim kif suppost tas-suq intern u sabiex ikunu ggarantiti 
kundizzjonijiet indaqs għall-operaturi kollha involuti fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-batteriji u 
l-akkumulaturi. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1. Kummenti ġenerali 

Il-Kummissjoni setgħet taċċetta l-biċċa l-kbira ta’ l-emendi li l-Parlament Ewropew 
ippropona fl-ewwel qari: Dawn l-emendi fihom kjarifiċi tekniċi siewja jew żidiet għad-
definizzjonijiet proposti fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma laqgħetx il-
maġġoranza ta’ l-emendi marbuta mal-projbizzjoni tas-sustanzi, minħabba li l-Istudju dwar l-
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Impatt Estiż wera li s-sistema proposta taċ-"ċiklu magħluq" tkun timplika livell ekwivalenti 
ta’ ħarsien ambjentali b’inqas spejjeż. B' mod partikolari: 

– Il-Kummissjoni aċċettat għal kollox l-emendi 4, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 46, 47, 50, 51, 
52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 80, 81, 103 u 112, total ta’ 26 emenda. 

– Il-Kummissjoni aċċettat 16-il emenda b’mod parzjali jew fil-prinċipju. L-emendi 10, 
29 u 35 jistgħu jkunu aċċettati mill-Kummissjoni fil-prinċipju, soġġetti għal kitba 
mill-ġdid u/jew kjarifika. L-emendi 16, 20, 22, 23, 27, 28, 40, 43, 44, 48, 53, 99 u 
109 ġew parzjalment aċċettati. 

– L-emendi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 49, 54, 
55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 92, 95, 82, 100, 101, 108 u 
120, total ta’ 44 emenda, ma ntlaqgħux mill-Kummissjoni. 

Il-Kunsill fil-biċċa l-kbira qies l-emendi Parlamentari u għamel numru ta' bidliet oħra. Il-
Kunsill qies li jkun diffiċli li titwettaq fil-prattika s-sistema proposta taċ-"ċiklu magħluq" u li 
din tkun tinvolvi spejjeż u piżijiet ammnistrattivi kbar għall-Istati Membri. Il-Kunsill, 
għalhekk, ipprefera projbizzjoni parzjali ta' l-użu tal-kadmju fil-batteriji portabbli, minflok 
mira addizzjonali ta’ ġbir għall-batteriji portabbli tal-kadmju, li, kieku, kienet teħtieġ is-
sorveljanza tal-mogħdija ta’ l-iskart. 

Il-Kummissjoni tibqa’ ssostni l-Istudju dwar l-Impatt Estiż tagħha (ara wkoll l-istqarrija tal-
Kummissjoni taħt il-paragrafu 4), iżda taċċetta wkoll li issa hemm tagħrif disponibbli ġdid, li 
juri li s-sistema proposta taċ-“ċiklu magħluq” tista’ timplika piż amministrattiv u spejjeż 
akbar milli kien stmat fil-bidu, jiġifieri aktar spejjeż għall-Istati Membri. Il-Kummissjoni 
tista’ għalhekk taċċetta miżuri ta’ politika għajr dawk proposti fil-proposta inizjali tagħha, 
sakemm il-livell ta’ l-ambizzjoni ambjentali jkun ta’ lanqas ekwivalenti għall-proposta tal-
Kummissjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-għanijiet tal-ġbir u r-riċiklaġġ 

F’dak li għandu x’jaqsam mar-rati tal-ġbir, il-Kummissjoni tilqa’ ż-żieda fil-mira għaż-żmien 
fit-tul għall-ġbir. {0><}0{>Madankollu, il-perjodu stabbilit għall-kisba tar-rata ta’ ġbir ta' 45% (8 
snin wara d-data ta’ traspożizzjoni) jista’ jkun aktar ambizzjuz.  

Fuq il-bażi ta’ dan, il-Kummissjoni tista’ tappoġġa l-pożizzjoni komuni mifhuma bħala 
pakkett. 

3.2. Kummenti dettaljati 

3.2.1. Emendi Paraementari aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati kollha, parzjalment 
jew fil-prinċipju fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi 4, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59-62, 
64, 78, 79-81, 99, 109 u 112 adottati mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari, ġew aċċettati, 
għal kollox, parzjalment jew fil-prinċipju mill-Kummissjoni. Qegħdin ukoll inkorporati għal 
kollox, parzjalment jew fil-prinċipju fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 

L-emendi 4 u 52 ibiddlu l-kelma ‘konsumatur’ għal ‘utent aħħari’. Dawn l-emendi kienu 
aċċettati għal kollox mill-Kummissjoni Huma inkorporati fil-premessa 18 u fit-titolu ta’ l-
Artikolu 17 tal-pożizzjoni komuni. Il-parti ta' l-emenda 53 marbuta ma' l-utenti aħħarin kienet 
aċċettata mill-Kummissjoni u hija wkoll parzjalment inkorporata fl-Artikolu 17 (1) tal-
pożizzjoni komuni. 
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L-emenda 10 tikkjarifika l-ambitu tad-Direttiva u kienet aċċettata fil-prinċipju mill-
Kummissjoni Qiegħda inkorporata fl-Artikolu 2 tal-pożizzjoni komuni. 

L-emendi 11, 12 u 14 fihom kjarifiki siewja għad-definizzjonijiet ta’ ‘batterija’, 
‘akkumulatur’ u ‘battery pack’ u ġew aċċettati għal kollox mill-Kummissjoni. Huma 
inkorporati fl-Artikolu 3 (1), (2) and (3) tal-pożizzjoni komuni. 

il-Kummissjoni aċċettat l-emenda 16 parzjalment, minħabba li l-Kummissjoni laqgħet il-
kjarifika li ċ-ċelluli buttuna jistgħu wkoll jintużaw biex jipprovdu qawwa elettrika għal meta 
tinqata’ l-provvista tad-dawl. Din hija inkorporata fl-Artikolu 3 (4) tal-pożizzjoni komuni. 

Il-Kummissjoni setgħet taċċetta l-biċċa l-kbira ta’ l-emendi li l-Parlament Ewropew 
ippropona fl-ewwel qari: Il-Kummissjoni ssuġġeriet dan il-kliem għall-Artikolu 3 (13) (b): 
"jerġa’ jbiegħ batteriji jew akkumulaturi taħt il-marka tiegħu bil-kundizzjoni li l-marka tal-
produttur ma tibqax tidher fuq il-batteriji jew l-akkumulaturi". Għall-emenda marbuta mas-
subparagrafu (c), il-Kummissjoni ssuġġeriet il-kliem li ġej "(..) fis-suq Komunitarju minn 
pajjiżi terzi”. Id-definizzjoni tal-Kunsill ta’ produttur hija parzjalment konsistenti ma’ l-
emenda 20, minħabba li tkopri kull batterija u akkumulatur inkorporat f’appliances. Il-Kunsill 
issimpilfika d-definizzjoni aktar, sabiex jippermetti lill-Istati Membri jidentifikaw produttur 
responsabbli fit-territorju nazzjonali tagħhom filwaqt li fl-istess ħin jevitaw tħassib marbut 
mas-suq intern. 

L-emenda 21 iżżid definizzjoni ta’ ‘distributur’ li ġiet aċċettata għal kollox mill-
Kummissjoni. Din hija inkorporata fl-Artikolu 3 (13) tal-pożizzjoni komuni. 

Il-Kummissjoni aċċettat l-ewwel żewġ partijiet ta’ l-emenda 23, jiġfieri li l-Artikolu 4 
japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2000/53/KE u l-limitu ta’ piż ta’ 5ppm għall-
batteriji u l-akkumulaturi tal-merkurju, minħabba li ż-żewġ bidleit jaqblu mal-Proposta tal-
Kummissjoni. Il-Kunsil aċċetta parzjalment din l-emenda minħabba li l-Artikolu 4 tal-
pożizzjoni komuni jipprevedi projbizzjoni fuq il-kadmju, soġġetta għall-eżenzjonijiet, kif 
ukoll reviżjoni. 

L-emenda 24 issaħħaħ l-obbligu fuq il-produtturi li jkabbru r-rendiment ambjentali tal-
batteriji u l-akkumulaturi u għall-Istati Membri biex jippromwovu r-riċerka f'dan il-qasam. 
Din ġiet aċċettata għal kollox mill-Kummissjoni Hija parzjalment inkorporata fl-Artikolu 19 
(3) (a) u (d) tal-pożizzjoni komuni. 

Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment l-emenda 28, li tfisser fi kliem ġdid il-ħtiġijiet għall-
iskemi tal-ġbir għall-batteriji u l-akkumulaturi portabbli. Il-Kummissjoni qieset li tkun 
kjarifika siewja li jingħad ukoll li l-batteriji jistgħu jinġabru wkoll flimkien ma’ l-iskart 
elettriku u elettroniku fuq il-bażi ta’ skemi li kienu stabbiliti u li jimplimentaw din id-
Direttiva. Il-pożizzjoni komuni tinkorpora dan fl-Artikolu 7 (1) (c). 

Il-Kummissjoni tista' taqbel fil-prinċipju ma' li d-Direttiva nfisha għandha tistabbilixxi lista ta' 
Stati Membri li jistgħu jidderogaw mill-miri għar-riċiklaġġ proposti f'Anness, kif issuġġerit 
mill-emenda 35. Il-Kunsill ipprefera li l-arranġamenti tranżizzjonali jiġu stabbiliti permezz ta’ 
proċedura ta’ komitoloġija (ara l-Artikolu 9 (4) (a) tal-pożizzjoni komuni). 

Il-Kummissjoni aċċettat il-korrezzjoni ta’ l-iżball tat-tipa fir-Regolament 259/93/KEE fl-
emenda 40. Il-Kunsill inkorpora dan flminkien maż-żieda tal-kelma ‘riċkiklaġġ’ fl-Artikolu 
12 tal-pożizzjoni komuni. 
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Fir-rigward ta’ l-emenda 43, il-Kummissjoni aċċettat il-kitba mill-ġdid fir-rigward tar-
riċiklaġġ tal-kadmju u taċ-ċomb. Il-Kummissjoni laqgħet ukoll il-paragrafu ġdid li jistipula li 
l-effiċjenzi minimi għar-riċiklaġġ jistgħu jiġu adattati permezz tal-komitoloġija fid-dawl tal-
progress xjnetifiku u teknoloġiku. Din l-emenda hija inkorporata fl-Artikolu 10 tal-pożizzjoni 
komuni. 

Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment l-emenda 44, jiġifieri s-sostituzzjoni tal-kelma 'j/tirranġa' 
bi 'j/tipprovdi' kif ukoll iż-żieda tal-kelma ‘ġbir’ u ‘ambjentalment’. L-Artikolu 13 tal-
pożizzjoni komuni jinkorpora parzjalment din l-emenda billi jikludi l-kelma ‘ġbir’. 

Il-Kummissjoni aċċettat l-emenda 46, li tistipula li fil-każ tal-batteriji li għadhom inkorporati 
fi prodotti oħra bħal karozzi jew tagħmir elettriku u elettroniku fil-mument li dawn il-prodotti 
jsiru skart, il-produtturi tal-batteriji jkunu responsabbli biss għal trattament ulterjuri tal-
batteriji wara li jitneħħew mill-prodotti l-oħra. Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għandh l-għan 
li tevita li l-iskemi ta’ finanzjament differenti jirkbu fuq xulxin u hija għalhekk konsistenti 
ma’ l-għan ta’ din l-emenda (ara l-Artikolu 13 (2) tal-pożizzjoni komuni). 

L-emenda 51 tikkjarifika li l-parteċipazzjoni fi skemi bħal dawn għandha tkun miftuħa għall-
operaturi ekonomiċi kollha fuq bażi mhux diskriminatorja u ġiet aċċetta mill-Kummissjoni. L-
għan ta’din l-emenda huwa inkorporat fl-Artikolu 7 (2) tal-po¿izzjoni komuni. 

Il-Kummissjoni aċċettat l-emenda 56, li tobbliga lill-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa sabiex 
iħeġġu lill-utenti aħħarin jieħdu sehem fi skemi ta’ ġbir. Din hija inkorporata fl-Artikolu 17 
(1) (b) tal-pożizzjoni komuni. 

L-emendi 57, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80 u 81 jgħaddu l-ħtiġijiet dettaljati għat-tikettar mill-
Anness II tad-Direttiva għal artikolu. L-emenda 59 tħassar ukoll il-possibbiltà għall-
Kummissjoni li temenda l-ħtiġijiet tat-tikkettar skond il-progress tekniku fuq il-bażi ta’ 
proċedura ta’ komitoloġija. L-emenda 64 iddaħħal il-possibbiltà għall-Kummissjoni li tagħti 
eżenzjonijiet fuq il-ħtiġijiet tat-tikkettaar fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ komitoloġija. Il-
Kummissjoni aċċettat dawn l-emendi kollha u huma inkorporati fl-Artikolu 18 u l-Anness II 
tal-pożizzjoni komuni. 
Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment l-emenda 99, jiġifieri t-tħassir tad-deroga ta’ 10% mill-
ħtieġa ta’ riċiklaġġ u l-possibbiltà li jisri adattamenti tekniċi. Din hija inkorporata fl-Artikolu 
10 (1) (b) tal-pożizzjoni komuni. 

Il-Kummissjoni aċċettat il-parti ta’ l-emenda 109 li ċċarat li l-batterji tal-vetturi għandhom 
jinġabru ‘mill-utent aħħari jew minn post aċċessibbli qribu’. Din hija inkorporata fil-
pożizzjoni komuni fl-Artikolu 7(4). 

L-emenda 112 tiċċara li l-użu ta’ ħlasijiet viżibbli huwa pprojbit għall-bejgħ ta’ prodotti 
ġodda. Dawn l-emendi ġew aċċettati mill-Kummissjoni u huma inkorporati fl-Artikolu 13 (30 
tal-pożizzjoni komuni. 

3.2.2. Emendi Parlamentari aċċettati kollha, parzjalment jew bi prinċipju mill-
Kummissjoni iżda mhux inkorporati fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi Parlamentari 5, 22, 27, 29, 47, 48, 50, 58 u 103 ġew aċċettati għal kollox mill-
Kummissjoni, parzjalment jew fil-prinċipju iżda mhumiex mdaħħla fil-pożizzjoni komuni. 

L-emendi 5 u 58 jistipulaw illi l-utenti aħħarin għandhom jiġu infurmati dwar il-kapaċità tal-
batteriji u li l-kapaċità trid tkun indikata fuq il-battery pack. Dawn ġew aċċettati għal kollox 
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mill-Kummissjoni. Il-Kunsill ma inkorporax dawn l-emendi fil-pożizzjoni komuni tiegħu, 
minħabba li qies li, għal raġunijiet tekniċi, ma kienx xieraq illi tiġi indikata l-kapaċità. 

Fl-emenda 22 marbuta mad-definizzjoni tas-sistema ta’ “ċiklu magħluq”, il-Kummissjoni 
laqgħet il-kajrifika lingwistika (‘parti’ terza, minflok ‘partijiet’). Fir-rigward ta’ l-emenda 27, 
il-Kummissjoni laqgħet l-ewwel parti, li tiċċara li l-Istati Membri għandhom jiksbu s-sistema 
ta’ “ċiklu magħluq”. Ir-referenzi għas-sistema ta’ "ċiklu magħluq" mhumiex inkorporati fil-
pożizzjoni komuni, minħabba li l-Kunsill qies is-sistema ta’ "ċiklu magħluq" bħala kunċett 
teoretiku li jkun diffiċli li jinkiseb fil-prattika.  

Il-Kummissjoni aċċettat l-emenda 29 fil-prinċipju, li tobbliga lill-utenti aħħarin jieħdu l-
batteriji u l-akkumulaturi użati fil-punti ta’ġbir. Bl-istess mod, Ii-Kummissjoni laqgħet l-
emenda 47, li tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw li l-utenti aħħarin jieħdu lura l-batteriji u l-
akkumulaturi użati fl-iskemi ta’ ġbir ta’ batteriji. Il-Kunsill ma inkludiex dawn l-emendi, 
minħabba li qies li jkun diffiċli li jkunu infurzati obbligi bħal dawn fuq l-utenti aħħarin. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni aċċettat partijiet mill-emenda 48, li daħħlet dipożizzjonijiet 
ġodda li jiċċaraw il-firxa tar-responsabbiltà tal-produttur u jistipulaw li d-daqs tal-garanzija 
għandu jiddependi minn kemm huma perikolużi l-batteriji. Sabiex tiġi evitata lakuna fil-
finanzjament, il-Kunsill iddeċieda li l-prinċipju tar-responsabbiltà tal-produttur għandu 
japplika kemm għall-produtturi ta’ batteriji u appliances individwali kif ukoll għal produtturi 
tal-karozzi li jqiegħdu l-batteriji fis-suq, filwaqt li jiġu evitati imposti doppji (ara l-Artikolu 3 
(12), u 13 tal-pożizzjoni komuni) 

L-emendi 50 u 103, l-ewwel parti, jiċċaraw li l-ispiża għall-ġestjoni tal-batteriji u l-
akkumulaturi portabbli ta’ qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva għandha titħallas mill-
produtturi ta’ dawn il-batteriji u l-akkumulaturi skond is-sehem fis-suq. Il-Kummissjoni rat li 
din kienet kjarifika siewja ta’ l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-responsabbiltà tal-produttur u 
timxi ma’ l-Artikolu 8 (3) tad-Direttiva WEEE. Il-Kunsill madankollu qies li, sabiex ikun 
hemm xi flessibbiltà għas-sistemi nazzjonali, ma kienx meħtieġ li jiġu inklużi regoli dwar il-
finanzjament ta’ l-iskart storiku. 

3.2.3. Emendi Parlamentari mhux milqgħuha mill-Kummissjoni u l-Kunsill u mhux 
inkorporati fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi 2, 6, 9, 18, 19, 25, 32, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 77, 92, u 101 ma 
ntlaqgħux mill-Kummissjoni u ma ġewx inkorporati fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 

3.2.4. Emendi Parlamentari mhux milqgħuha mill-Kummissjoni, iżda inkorporati fil-
pożizzjoni komuni. 

L-emendi 1, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 95, 100, 108 
u 120 ma ntlaqgħux mill-Kummissjoni, iżda kienu inkorporati fil-pożizzjoni komuni. 

3.2.5. Bidliet oħra mill-Kunsill lill-Proposta 

Premessi 

Il-bidliet magħmula mill-Kunsill lill-premessi għandhom l-għan li jaġġustaw t-test sabiex 
ikun jirrifletti l-bidliet li saru tul it-test, partikolarment: 
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– Il-premessi 8 u 9 jagħtu lista, li mhix waħda eżawrjenti, ta’ eżempji ta’ batteriji 
portabbli u industrijali u power tools bla wajer, sabiex ikunu ċċarati d-definizzjonijiet 
fl-Artikolu 3 (3), (6) u (16). 

– Il-premessa 11 tinkorpora l-ħtiġijiet ta’ l-Artikoli 5 u 17 (2) tal-Proposta tal-
Kummissjoni inizjali. Il-premess 16 tispjega xi tfisser ‘l-aħjar teknika disponibbli’ fl-
Artikolu 10 (1) (a) tal-pożizzjoni komuni. 

– Dwar ir-responsabbiltà finanzjarja tal-produttur, il-premessa 17 tiċċara dak li hu 
mfisser minn ‘spejjeż netti’ msemmija fl-Artikolu 13. 

Artikoli 

Il-bidla ewlenija magħmula mill-Kunsill lill-artikoli hija l-introduzzjoni ta’ projbizzjoni 
limitata fuq l-użu tal-kadmju fil-batteriji portabbli (ara l-Artikolu 4 tal-pożizzjoni komuni) 
minflok il-mira ta’ ġbir ta’ 80% għall-baterriji portabbli tal-kadmju, li jeħtieġu l-monitoraġġ 
tal-mogħdja ta' l-iskart (ara l-Artikolu 13 tal-proposta tal-Kummissjoni inizjali). Dan għandu 
jikkontribwixxi għall-kisba ta’ “sistema ta’ ċiklu magħluq” (ara l-Artikolu 3 (14) tal-proposta 
tal-Kummissjoni inizjali). Fuq il-bażi ta’ tagħrif ġdid dwar id-disponibbiltà ta’ sostituti għall-
batteriji tal-kadmju u l-ispejjeż għall-monitoraġġ tal-mogħdija ta’ l-iskart, il-Kunsill qies li 
projbizzjoni limitata tista’ tkun opzjoni politika ħafna aktar sostenibbli mis-sistema proposta 
taċ-“ċiklu magħluq”. Fi qbil ma’ dawn il-bidliet, il-Kunsill ħassar ukoll l-Artikoli 3 (14) u 6 
tal-proposta tal-Kummissjoni inizjali u rega’ kiteb l-Artikolu 8 tal-proposta tal-Kummissjoni 
inizjali (issa l-Artikolu 6). Din inkludiet ukoll il-ħtieġa fl-Artikolu 25 (2) tal-proposta tal-
Kummissjoni inizjali. Ir-referenza għall-impatt ambjentali tat-trasport tissostitwixxi ħtiġijiet 
simili fl-Artikoli 9 (2) u 15 (1), it-tieni paragrafu tal-Proposta tal-Kummissjoni inizjali. 

Fir-rigward tal-miri ta’ ġbir, il-Kunsill, bħall-Parlament Ewropew, ipprefera jesprimi l-miri ta’ 
ġbir bħala persentaġġ minflok fi grammi għal kull abitant kif inizjalment propost mill-
Kummissjoni (ara l-Artikolu 13 tal-Proposta tal-Kummissjoni inizjali). Il-Kunsill kien favur 
miri ta’ 25% u 45%, li għandhom jinkisbu rispettivament 4 u 8 snin wara d-data ta’ 
traspożizzjoni (ara l-Artikolu 9 tal-pożizzjoni komuni). Billi dawn il-miri mhumiex marbuta 
mal-konsum nazzjonali, ma kienx hemm aktar bżonn li tinżamm il-possibbiltà ta’ derogi mill-
miri minħabba raġunijiet ta’ konsum partikolarment baxx tal-batteriji (ara l-Artikolu 14 (2) 
tal-Proposta tal-Kummissjoni inizjali). Minflok, il-Kunsill ippropona li jistipula l-adozzjoni 
possibbli ta’ arranġamenti tranżitorji fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ komitoloġija (ara l-Artikolu 
9 (4) (a) tal-pożizzjoni komuni). 

F’dak li għandu x’jaqsam mar-responsabbiltà tal-produttur, il-Kunsill adotta definizzjoni 
ġdida ta’ "produttur”, li tippermetti lill-Istati Membri jidentifikaw produttur fuq it-territorju 
nazzjonali tagħhom għall-implimentazzjoni tar-responsabbiltà finanzjarja tal-produttur (ara l-
Artikolu 3(12) tal-pożizzjoni komuni). Sabiex tiġi evitata lakuna fil-finanzjament tal-ġestjoni 
ta’ l-iskart tal-batteriji mneħħija mill-appliances/karozzi, il-manifatturi ta’ l-appliances u l-
produtturi tal-karozzi huma wkoll koperti mid-definizzjoni ta’ “produttur” f’din id-Direttiva, 
jekk l-appliance jew il-karozza tinkorpora batterija fil-mument li tkun tqiegħdet fis-suq. L-
Artikolu 13 tal-pożizzjoni komuni jeħtieġ li l-Istati Membri jevitaw l-imposti doppji u 
jikkjarifika li l-produtturi għandhom jiffinanzjaw l-ispejjeż netti marbuta mal-ġestjoni ta’ l-
iskart tal-batteriji. L-Artikolu 14 tal-pożizzjoni komuni (li jissostitwixxi l-Artikolu 22 tal-
proposta tal-Kummissjoni inizjali) m'għadux jeħtieġ li l-produtturi jipprovdu garanzija meta 
jqiegħdu batterija fis-suq. L-Artikolu 23 tal-Proposta tal-Kummissjoni inizjali li jistabbilixxi 
regoli dwar il-finanzjament ta’ l-iskart storiku tħassar. Barra minn hekk, il-Kunsill żied il-
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possibbiltà ta’ l-adozzjoni tar-regola de minimis għall-finanzjament u r-reġistrazzjoni fuq il-
bażi ta’ proċedura ta’ komitoloġija (ara l-Artikolu 15 tal-pożizzjoni komuni). 

Annessi 

L-Anness I tal-pożizzjoni komuni fih tabella għas-sorveljanza tal-konformità mal-miri tal-ġbir 
u jirrifletti l-bidliet li saru fl-Artikolu 9 tal-pożizzjoni komuni. Il-ħtiġijiet preskrittivi tat-
tikettar fl-Anness II imxew għall-Artikolu 18 tal-pożizzjoni komuni u għalhekk, bħal fl-
emendi ta’ l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, l-Anness II fih biss is-simbolu għat-tikkettar 
(emblema ingassata ta’ landa taż-żibel bir-roti). Il-ħtiġijet dettaljati għat-trattament u r-
riċiklaġġ ta’ l-Artikoli 15(2) u 19(1) tal-Proposta tal-Kummissjoni inizjali mxew għall-Anness 
III tal-pożizzjoni komuni. 

4. KONKLUŻJONI 
L-għan ambjentali tal-Proposta tal-Kummissjoni dwar il-Batteriji hija l-prevenzjoni ta’ l-
inċinerazzjoni u r-rimi f’miżbliet tal-batteriji meta dawn isiru skart. Sabiex jinkisbu dawn l-
għanijiet ambjentali, il-Kummissjoni pproponiet miri għoljin ta’ ġbir u riċiklaġġ għall-batteriji 
kollha, u mira ta’ ġbir partikolarment għolja għall-batteriji tal-kadmju portabbli, sabiex 
tinkiseb dik li tissejjaħ "sistema ta' ċiklu magħluq". 

Fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill ipprefera miżuri ta’ politika oħra sabiex jikseb l-
għanijiet tal-Proposta tal-Kummissjoni. Minħabba li l-livell ta’ l-ambizzjoni ambjentali tal-
Pożizzjoni Komuni huwa għallinqas ekwivalenti għal tal-Proposta tal-Kummissjoni, il-
Kummissjoni tista' tappoġġa l-pakkett kumplessiv. 

Stqarrija mill-Kummissjoni marbuta ma’ l-istudju tal-Kunsill dwar l-impatt: 

Il-Kummissjoni tisħaq dwar l-importanza ta’ l-evalwazzjonijiet ta’ l-impatt li qed isiru fi qbil 
ma’ l-għanijiet interistituzzjonali maqbula għar-regolamentazzjoni aħjar fil-ġejjieni. Dawn il-
kwistjonijiet għandhom jiġu esplorati aktar bejn it-tliet Istituzzjonijiet waqt il-ħidma li 
għaddejja taħt il-Ftehim Interistituzzjonali, bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar metodoloġija 
għal evalwazzjonijiet ta’ l-impatt bħal dawn. 




