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Emenda 77
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 144 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-bażi legali għall-bidliet li saru permezz tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 78
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 294 tat-Trattat,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-bażi legali għall-bidliet li saru permezz tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-istudju kkumissjonat mill-
Kummissjoni dwar is-sustanzi ta’ ħsara 
f’tagħmir elettriku u elettroniku 
jirrakkomanda ħafna t-tneħħija gradwali 
ta’ organobromini u organoklorini 
minħabba l-potenzjal tagħhom li 
jiffurmaw id-diossini u l-furani 
polibrominati u poliklorinati 
f’operazzjonijiet għat-trattament tal-
iskart, u jagħti prijorità lit-tneħħija tal-
PVC fuq l-għażliet selettivi tal-ġestjoni 
tar-riskju ħalli jiġi ggarantit rilaxx 
imnaqqas tal-PVC, tal-addittivi tiegħu u 
tal-prodotti tal-kombustjoni perikolużi. 
Jirrakkomanda wkoll it-tikkettjar tal-
metall berillju u l-ossidu berillju u t-
tneħħija volontarja flimkien mas-
sorveljanza tas-suq ta’ bosta sustanzi 
eżaminati oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għar-rakkomadazzjonijiet tal-Öko-Institut bl-għażliet differenti 
tiegħu, filwaqt li wieħed jikkunsidra li s-suġġerimenti jmorru lil hinn mir-rakkomadazzjoni li 
jiġu inklużi sustanzi fl-Anness IV.

Emenda 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Hemm inċertezza xjentifika fir-
rigward tas-sikurezza tan-nanomaterjali 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, 
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m’hemm l-ebda definizzjoni ta’ 
nanomaterjal li hemm kunsens 
internazzjonali dwarha u lanqas m’hemm 
linji gwida ta’ prova li hemm kunsens 
internazzjonali dwarhom. Fit-28 u d-29 
ta’ Settembru 2005, il-Kumitat Xjentifiku 
tal-Kummissjoni dwar ir-Riskji għas-
Saħħa Emerġenti u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR) adotta opinjoni 
dwar in-nanoteknoloġiji li kkonkludiet li 
jeżistu “nuqqasijiet kbar fl-għerf meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tar-riskju” u 
kkonkludiet li “il-metodi tossikoloġiċi u 
ekotossikoloġiċi eżistenti jistgħu ma 
jkunux biżżejjed biex jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet kollha li jirriżultaw fir-
rigward tan-nanopartiċelli”. Hemm 
evidenza xjentifika li qed tiżdied li ċerti 
nanotubi tal-karbonju jistgħu jaġixxu 
bħall-fibri tal-asbestos u għalhekk 
ikollhom impatt qawwi fuq is-saħħa tal-
bniedem. L-istess ħaġa tapplika għall-
partiċelli tan-nanofidda li jistgħu 
jispiċċaw fl-ambjent u li jista’ jkollhom 
impatt qawwi fuq l-organiżmi tal-ħamrija, 
dawk akkwatiċi u terrestri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġett ta’ riċerka tal-2009 dwar in-nanoteknoloġiji emerġenti sab li madwar 807 prodott li 
huma disponibbli fis-suq għandhom fihom nanomaterjali, li ftit minnhom huma EEE. Hemm 
qbil komuni fost in-nanotossikoloġisti li r-riskji ta’ impatti severi fuq is-saħħa u l-ambjent 
huma reali, u għalhekk huwa meħtieġ li jkun hemm miżuri ta’ prekawzjoni fir-rigward tan-
nanomaterjali. Din l-emenda hi marbuta mal-emenda tal-Artikolu 4(1) b ġdid, li jissuġġerixxi 
t-tikkettjar għan-nanofidda u n-nanotubi tal-karbonju.
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Emenda 81
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma rriċerkati u evalwati tajjeb 
xjentifikament u ġew soġġetti għal miżuri 
differenti kemm fil-livell Komunitarju kif 
ukoll f’dak nazzjonali.

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva
għandhom ikunu rriċerkati u evalwati 
tajjeb xjentifikament qabel ma jiġu 
stabbiliti r-restrizzjonijiet u qabel ma jsiru 
soġġetti għal miżuri differenti kemm fil-
livell Komunitarju kif ukoll f’dak 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tas-sustanzi elenkati fl-Anness III għandha ma tlestietx.

Emenda 82
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma rriċerkati u evalwati tajjeb 
xjentifikament u ġew soġġetti għal miżuri 
differenti kemm fil-livell Komunitarju kif 
ukoll f’dak nazzjonali.

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva
għandhom ikunu rriċerkati u evalwati 
tajjeb xjentifikament qabel ma jiġu 
stabbiliti r-restrizzjonijiet u qabel ma jsiru 
soġġetti għal miżuri differenti kemm fil-
livell Komunitarju kif ukoll f’dak 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi elenkati fl-Anness III huma skedati għall-valutazzjoni, li għandha ssir bir-reqqa; 
madankollu, din il-ħidma għadha ma tlestietx.
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Emenda 83
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma rriċerkati u evalwati tajjeb 
xjentifikament u ġew soġġetti għal miżuri 
differenti kemm fil-livell Komunitarju kif 
ukoll f’dak nazzjonali.

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma sa ċertu punt rriċerkati u evalwati 
tajjeb xjentifikament u ġew soġġetti għal 
miżuri differenti kemm fil-livell 
Komunitarju kif ukoll f’dak nazzjonali – u 
sa ċertu punt din il-ħidma għadha trid 
issir qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet 
rigward restrizzjonijiet possibbli u/jew 
miżuri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma xjentifika msemmija mill-Kummissjoni għadha ma tlestietx għas-sustanzi kollha, 
b’mod partikolari dawk fl-Anness III li huma skedati għall-valutazzjoni.

Emenda 84
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma rriċerkati u evalwati tajjeb 
xjentifikament u ġew soġġetti għal miżuri 
differenti kemm fil-livell Komunitarju kif 
ukoll f’dak nazzjonali.

(6) Is-sustanzi koperti b’din id-Direttiva 
huma rriċerkati u evalwati tajjeb 
xjentifikament u ġew soġġetti għal miżuri 
differenti kemm fil-livell Komunitarju kif 
ukoll f’dak nazzjonali. Is-sustanzi elenkati 
fl-Anness III għandhom ikunu rriċerkati 
u evalwati tajjeb xjentifikament qabel ma 
jiġu stabbiliti r-restrizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi elenkati fl-Anness III huma skedati għall-valutazzjoni, li għandha ssir bir-reqqa; 
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madankollu, din il-ħidma għadha ma tlestietx. 

Emenda 85
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
jqisu linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
eżistenti u huma bbażati fuq valutazzjoni 
ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku disponibbli. 
Il-miżuri huma meħtieġa sabiex jintlaħaq 
il-livell magħżul ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li jqisu 
r-riskji li jistgħu jinħolqu fil-Komunità 
minħabba n-nuqqas ta’ dawn il-miżuri. Il-
miżuri għandhom jibqgħu jiġu rriveduti u, 
jekk ikun meħtieġ, aġġustati sabiex iqisu t-
tagħrif tekniku u xjentifiku disponibbli.

(7) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
jqisu linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
eżistenti u huma bbażati fuq valutazzjoni 
ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku disponibbli. 
Il-miżuri huma meħtieġa sabiex jintlaħaq 
il-livell magħżul ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li jqisu 
r-riskji li jistgħu jinħolqu fil-Komunità 
minħabba n-nuqqas ta’ dawn il-miżuri. Il-
miżuri għandhom jibqgħu jiġu rriveduti u, 
jekk ikun meħtieġ, aġġustati sabiex iqisu t-
tagħrif tekniku u xjentifiku disponibbli. 
B’mod partikolari, ir-riskji għas-saħħa 
tal-bniedem li jiġu kkawżati mill-użu ta’ 
sustanzi elenkati fl-Anness XIV tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, 
b’attenzjoni speċjali mogħtija lill-
Eżabromoċiklododekan (HBCDD), Bis (2-
etileżil) ftalat, Ftalat tal-benżil butil 
(BBP) u Dibutilftalat (DBP), għandhom 
jitqiesu bħala prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sustanzi li diversi korpi esprimew xi tħassib dwarhom.
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Emenda 86
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
jqisu linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
eżistenti u huma bbażati fuq valutazzjoni 
ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku disponibbli. 
Il-miżuri huma meħtieġa sabiex jintlaħaq 
il-livell magħżul ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li jqisu 
r-riskji li jistgħu jinħolqu fil-Komunità 
minħabba n-nuqqas ta’ dawn il-miżuri. Il-
miżuri għandhom jibqgħu jiġu rriveduti u, 
jekk ikun meħtieġ, aġġustati sabiex iqisu t-
tagħrif tekniku u xjentifiku disponibbli.

(7) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
jqisu linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
eżistenti u huma bbażati fuq valutazzjoni 
ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku disponibbli. 
Il-miżuri huma meħtieġa sabiex jintlaħaq 
il-livell magħżul ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li jqisu 
r-riskji li jistgħu jinħolqu fil-Komunità 
minħabba n-nuqqas ta’ dawn il-miżuri. Il-
miżuri għandhom jibqgħu jiġu rriveduti u, 
jekk ikun meħtieġ, aġġustati sabiex iqisu t-
tagħrif tekniku u xjentifiku disponibbli. 
B’mod partikolari, ir-riskji għas-saħħa 
tal-bniedem li jiġu kkawżati mill-użu ta’ 
sustanzi elenkati fl-Anness XIV tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, 
b’attenzjoni speċjali mogħtija lill-
Eżabromoċiklododekan (HBCDD), Bis (2-
etileżil) ftalat, Ftalat tal-benżil butil 
(BBP) u Dibutilftalat (DBP), għandhom 
jitqiesu bħala prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbut mal-emenda li tirrigwarda l-Anness III.

Emenda 87
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Hekk kif ikun hemm disponibbli 
evidenza xjentifika u filwaqt li jitqies il-
prinċipju tal-prekawzjoni, il-projbizzjoni 

(12) Hekk kif ikun hemm disponibbli 
evidenza xjentifika u filwaqt li jitqies il-
prinċipju tal-prekawzjoni, il-projbizzjoni 
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ta’ sustanzi perikolużi oħra u s-
sostituzzjoni tagħhom b’alternattivi li 
jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent li jiżguraw 
tal-anqas l-istess livell ta’ protezzjoni 
għall-konsumaturi għandhom jiġu 
eżaminati, b’attenzjoni għall-koerenza
ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, u 
b’mod partikolari r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH). Għandu jitqies b’mod 
speċifiku l-potenzjal ta’ impatt fuq l-SMEs.

ta’ sustanzi perikolużi oħra u s-
sostituzzjoni tagħhom b’sustanzi jew 
teknoloġiji alternattivi li jagħmlu inqas 
ħsara lill-ambjent li jiżguraw tal-anqas l-
istess livell ta’ protezzjoni għall-
konsumaturi għandhom jiġu eżaminati.
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tistudja l-impatti negattivi ta’ 
sustanzi ta’ ħsara oħrajn u l-fattibilità 
tas-sostituti tagħhom, b’mod partikolari 
lejn tmiem il-ħajja tat-tagħmir elettriku u 
elettroniku, bil-għan li jsiru proposti 
leġiżlattivi ħalli jissaħħu d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fuq 
bażi regolari. Dan l-eżami għandu 
jinkludi stima sħiħa tal-impatt 
b’konsultazzjoni tal-partijiet interessati 
relevanti kif stipulat fl-Artikolu 4(7). L-
eżami għandu wkoll jagħti attenzjoni lill-
koerenza ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra u jżid kemm jista’ jkun is-sinerġiji 
mal-ħidma mwettqa skont ir-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH). Għandu jitqies b’mod 
speċifiku l-potenzjal ta’ impatt fuq l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sustanzi addizzjonali b’karatteristiċi ta’ ħsara għandhom jitqiesu għal restrizzjoni futura, 
iżda biss wara li tkun saret stima tal-impatt u evalwazzjoni xierqa biex tistabbilixxi jekk l-użu 
ta’ alternattivi ikunx ta’ benefiċċju ċar għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.
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Emenda 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Hekk kif ikun hemm disponibbli 
evidenza xjentifika u filwaqt li jitqies il-
prinċipju tal-prekawzjoni, il-projbizzjoni 
ta’ sustanzi perikolużi oħra u s-
sostituzzjoni tagħhom b’alternattivi li 
jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent li jiżguraw 
tal-anqas l-istess livell ta’ protezzjoni 
għall-konsumaturi għandhom jiġu 
eżaminati, b’attenzjoni għall-koerenza
ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, u 
b’mod partikolari r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH). Għandu jitqies b’mod 
speċifiku l-potenzjal ta’ impatt fuq l-SMEs.

(12) Hekk kif ikun hemm disponibbli 
evidenza xjentifika u filwaqt li jitqies il-
prinċipju tal-prekawzjoni, il-projbizzjoni 
ta’ sustanzi perikolużi oħra u s-
sostituzzjoni tagħhom b’alternattivi li 
jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent li jiżguraw 
tal-anqas l-istess livell ta’ protezzjoni 
għall-konsumaturi għandhom jiġu 
eżaminati. Dan l-eżami għandu jinkludi 
stima sħiħa tal-impatt b’konsultazzjoni 
tal-partijiet interessati relevanti. L-eżami 
għandu wkoll jagħti attenzjoni lill-
koerenza ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra, u b’mod partikolari r-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH). Għandu jitqies b’mod 
speċifiku l-potenzjal ta’ impatt fuq l-SMEs.

Or. en

Emenda 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) L-iżvilupp ta’ enerġiji rinnovabbli 
huwa wieħed mill-objettivi ewlenin tal-
Unjoni Ewropea u l-kontribut tas-sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli għall-objettivi 
ambjentali u klimatiċi huwa kruċjali. Id-
Direttiva 2009/28/KE tat-23 ta’ April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli1 tfakkar li 
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għandha tiġi żgurata l-koerenza bejn 
dawn l-objettivi u l-bqija tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-Unjoni. Għaldaqstant, din
id-Direttiva m’għandhiex tipprojbixxi l-
iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli li mhumiex ta’ periklu għall-
ambjent, huma sostenibbli u 
ekonomikament vijabbli, bħall-panils 
solari fotovoltajċi, li għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva. Xi 
studji tal-impatt indipendenti mitluba 
mill-Kummissjoni jirrakkomandaw ukoll 
li l-panils solari fotovoltajċi jiġu esklużi 
mill-ambitu ta’ din id-Direttiva.
1 ĠU L 140 tal-5.6.2009, p. 16.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-Direttiva RoHS għandha tkun koerenti mal-objettivi tal-UE fil-qasam tat-
tibdil fil-klima u għandha tippermetti l-iżvilupp tal-enerġiji sostenibbli u ekonomikament
vijabbli. Għaldaqstant, huwa essenzjali li jkun permess li xi elementi jiġu esklużi 
speċifikament mill-ambitu ta’ din id-Direttiva biex l-UE tiġi megħjuna tilħaq l-iktar objettivi 
wiesa’ tagħha fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent, tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u tal-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Emenda 90
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għandha ssir analiżi bir-reqqa tal-
valur miżjud tad-Direttiva 2002/95/KE 
(RoHS) fir-reviżjoni li jmiss tar-REACH 
bil-għan li d-Direttiva RoHS tiġi integrata 
fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 .

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan għall-futur imbiegħed huwa li r-REACH u l-RoHS jingħaqdu.

Emenda 91
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ 
sostituzzjoni għandhom ikunu permessi 
jekk is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli 
mil-lat xjentifiku u tekniku, 
b’kunsiderazzjoni speċifika għas-
sitwazzjoni tal-SMEs jew jekk l-impatti 
negattivi ambjentali, għas-saħħa jew 
soċjoekonomiċi kkawżati bis-sostituzzjoni 
x’aktarx li se jkunu akbar mill-benefiċċji 
għas-saħħa, ambjentali jew soċjoekonomiċi
tas-sostituzzjoni, jew id-disponibbiltà u l-
affidabbiltà tas-sostituti mhumiex żgurati. 
Is-sostituzzjoni tas-sustanzi perikolużi fit-
tagħmir elettriku u elettroniku għandha 
titwettaq ukoll b’tali mod li tkun 
kompatibbli mas-saħħa u s-sikurezza tal-
utenti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku. It-
tqegħid fis-suq ta’ apparat mediku jeħtieġ 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
skont id-Direttivi 93/42/KE u 98/79/KE, li 
jista’ jkun li tkun teħtieġ l-involviment ta’ 
korp notifikat maħtur mill-Awtoritajiet 
Kompetenti tal-Istati Membri. Jekk tali 
korp notifikat jiċċertifika li s-sikurezza tas-
sostitut potenzjali għall-użu maħsub fl-
apparat mediku jew f’apparat mediku in 
vitro ma ntwerietx, dan jitqies bħala impatt 
negattiv ċar fuq is-sikurezza 
soċjoekonomika, tas-saħħa u tal-
konsumatur. Għandu jkun possibbli li ssir 
applikazzjoni għall-eżenzjonijiet ta’ 
tagħmir li jaqa’ taħt l-ambitu ta’ din id-
Direttiva mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, anke jekk dan iseħħ qabel l-

(13) Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ 
sostituzzjoni għandhom ikunu permessi 
jekk is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli 
mil-lat xjentifiku u tekniku, 
b’kunsiderazzjoni speċifika għas-
sitwazzjoni tal-SMEs jew jekk l-impatti 
negattivi ambjentali, għas-saħħa kkawżati 
bis-sostituzzjoni x’aktarx li se jkunu akbar 
mill-benefiċċji għas-saħħa jew ambjentali 
tas-sostituzzjoni, jew id-disponibbiltà u l-
affidabbiltà tas-sostituti mhumiex żgurati.
Is-sostituzzjoni tas-sustanzi perikolużi fit-
tagħmir elettriku u elettroniku għandha 
titwettaq ukoll b’tali mod li tkun 
kompatibbli mas-saħħa u s-sikurezza tal-
utenti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku. It-
tqegħid fis-suq ta’ apparat mediku jeħtieġ 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
skont id-Direttivi 93/42/KE u 98/79/KE, li 
jista’ jkun li tkun teħtieġ l-involviment ta’ 
korp notifikat maħtur mill-Awtoritajiet 
Kompetenti tal-Istati Membri. Jekk tali 
korp notifikat jiċċertifika li s-sikurezza tas-
sostitut potenzjali għall-użu maħsub fl-
apparat mediku jew f’apparat mediku in 
vitro ma ntwerietx, dan jitqies bħala impatt 
negattiv ċar fuq is-sikurezza 
soċjoekonomika, tas-saħħa u tal-
konsumatur. Għandu jkun possibbli li ssir 
applikazzjoni għall-eżenzjonijiet ta’ 
tagħmir li jaqa’ taħt l-ambitu ta’ din id-
Direttiva mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, anke jekk dan iseħħ qabel l-
inklużjoni ta’ dak it-tagħmir fl-ambitu.
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inklużjoni ta’ dak it-tagħmir fl-ambitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji tas-saħħa jew dawk ambjentali għandhom jiġġustifikaw il-ħtieġa ta’ eżenzjoni 
fihom infushom. Fil-konsidrazzjoni ta’ bidla għal alternattivi aktar sikuri huwa importanti li 
jiġi rikonoxxut li s-sikurezza u l-affidabilità mhumiex marbutin flimkien minnhom infushom. 
L-affidabilità hija l-kapaċità li prodott b’mod konsistenti jkollu l-prestazzjoni mistennija skont 
il-kundizzjoni tas-servizz tiegħu għat-tul ta’ żmien ta’ utilità tas-servizz, filwaqt li s-sikurezza 
tindirizza l-kapaċità tal-prodott li jaqdi l-funzjoni tiegħu mingħajr impatt negattiv fuq is-
saħħa jew il-benesseri fiżiku ta’ dawk li jinteraġġixxu miegħu.

Emenda 92
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ 
sostituzzjoni għandhom ikunu permessi 
jekk is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli 
mil-lat xjentifiku u tekniku, 
b’kunsiderazzjoni speċifika għas-
sitwazzjoni tal-SMEs jew jekk l-impatti 
negattivi ambjentali, għas-saħħa jew 
soċjoekonomiċi kkawżati bis-sostituzzjoni 
x’aktarx li se jkunu akbar mill-benefiċċji 
għas-saħħa, ambjentali jew soċjoekonomiċi
tas-sostituzzjoni, jew id-disponibbiltà u l-
affidabbiltà tas-sostituti mhumiex żgurati. 
Is-sostituzzjoni tas-sustanzi perikolużi fit-
tagħmir elettriku u elettroniku għandha 
titwettaq ukoll b’tali mod li tkun 
kompatibbli mas-saħħa u s-sikurezza tal-
utenti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku. It-
tqegħid fis-suq ta’ apparat mediku jeħtieġ 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
skont id-Direttivi 93/42/KE u 98/79/KE, li 
jista’ jkun li tkun teħtieġ l-involviment ta’ 
korp notifikat maħtur mill-Awtoritajiet 
Kompetenti tal-Istati Membri. Jekk tali 
korp notifikat jiċċertifika li s-sikurezza tas-

(13) Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ 
sostituzzjoni għandhom ikunu permessi 
jekk is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli 
mil-lat xjentifiku u tekniku, 
b’kunsiderazzjoni speċifika għas-
sitwazzjoni tal-SMEs jew jekk l-impatti 
negattivi ambjentali u għas-saħħa kkawżati 
bis-sostituzzjoni x’aktarx li se jkunu akbar 
mill-benefiċċji għas-saħħa u ambjentali 
tas-sostituzzjoni. Is-sostituzzjoni tas-
sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u 
elettroniku għandha titwettaq ukoll b’tali 
mod li tkun kompatibbli mas-saħħa u s-
sikurezza tal-utenti ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku. It-tqegħid fis-suq ta’ apparat 
mediku jeħtieġ proċedura ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, skont id-Direttivi 93/42/KE 
u 98/79/KE, li jista’ jkun li tkun teħtieġ l-
involviment ta’ korp notifikat maħtur mill-
Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri. 
Jekk tali korp notifikat jiċċertifika li s-
sikurezza tas-sostitut potenzjali għall-użu
maħsub fl-apparat mediku jew f’apparat 
mediku in vitro ma ntwerietx, dan jitqies 
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sostitut potenzjali għall-użu maħsub fl-
apparat mediku jew f'apparat mediku in 
vitro ma ntwerietx, dan jitqies bħala impatt 
negattiv ċar fuq is-sikurezza 
soċjoekonomika, tas-saħħa u tal-
konsumatur. Għandu jkun possibbli li ssir 
applikazzjoni għall-eżenzjonijiet ta’ 
tagħmir li jaqa’ taħt l-ambitu ta’ din id-
Direttiva mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, anke jekk dan iseħħ qabel l-
inklużjoni ta’ dak it-tagħmir fl-ambitu.

bħala impatt negattiv ċar fuq is-sikurezza 
soċjoekonomika, tas-saħħa u tal-
konsumatur. Għandu jkun possibbli li ssir 
applikazzjoni għall-eżenzjonijiet ta’ 
tagħmir li jaqa’ taħt l-ambitu ta’ din id-
Direttiva mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, anke jekk dan iseħħ qabel l-
inklużjoni ta’ dak it-tagħmir fl-ambitu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ sustanzi li huma pprojbiti skont din id-Direttiva  jikkostitwixxi periklu għall-persuni 
u għall-ambjent. L-aspetti soċjoekonomiċi huma rilevanti iżda ma jegħlbux it-tħassib dwar il-
perikli għall-persuni u għall-ambjent li jirriżultaw minn dawn is-sustanzi perikolużi. Is-
sitwazzjoni speċifika tal-SMEs hija kkunsidrata f’din il-premessa.

Emenda 93
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 
gradwali tas-sustanzi perikolużi fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, ladarba l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi f’tali applikazzjonijiet 
għandu jiġi evitat.

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu kklassifikati 
f’eżenzjonijiet xjentifiċi u tekniċi. Huma 
għandhom ikunu identifikati u 
ddivrenzjati b’mod ċar fuq il-bażi tat-tip. 
L-eżenzjonijiet ta’ tip li jindika li huwa 
impossibbli jew teknikament diffiċli li 
jintuża prodott ta’ sostituzzjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal reviżjoni kull erba’ 
snin. L-eżenzjonijiet ta’ tip li jindika li l-
proprjetajiet fiżjokimiċi tal-element jew 
tal-materjal ma jistgħux jiġu sostitwiti 
minn sostitut f’applikazzjoni partikolari 
għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni 
kull 10 snin. L-għan ta’ din ir-reviżjoni 
hija li jkun hemm tneħħija gradwali tas-
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sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u 
elettroniku, ladarba l-użu ta’ dawk is-
sustanzi f’tali applikazzjonijiet għandu jiġi 
evitat.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Matul l-aħħar snin sar ovvju li l-perjodi bejn ir-reviżjonijiet għal uħud mill-eżenzjonijiet 
stipulati fid-Direttiva RoHS għandhom ikunu ħafna itwal minħabba l-importanza tagħhom u 
n-nuqqas ta’ soluzzjonijiet xjentifiċi alternattivi. Din il-premessa tistipula diversi perjodi bejn 
ir-reviżjoni għall-eżenzjonijiet li huma marbuta mal-adattament għall-progress tekniku u għal 
dawk marbuta mal-adattament għall-progress xjentifiku.

Emenda 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 
gradwali tas-sustanzi perikolużi fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, ladarba l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi f’tali applikazzjonijiet 
għandu jiġi evitat.

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, u jkunu soġġetti għal 
reviżjonijiet b’limitu ta’ żmien li l-perjodi 
u t-tul ta’ żmien tagħhom ikunu stabbiliti
fuq bażi ta’ każ b’każ, sabiex ikun hemm 
tneħħija gradwali tas-sustanzi perikolużi 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku, ladarba 
l-użu ta’ dawk is-sustanzi f’tali 
applikazzjonijiet għandu jiġi evitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-Artikoli kollha jitqiesu bħala identiċi. Għandu jkun hemm ambitu li 
jipprovdi eżenzjonijiet iqsar jew itwal fuq bażi ta’ każ b’każ.
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Emenda 95
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 
gradwali tas-sustanzi perikolużi fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, ladarba l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi f’tali applikazzjonijiet 
għandu jiġi evitat.

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom u jkunu soġġetti għal 
reviżjonijiet b’limitu ta’ żmien li l-perjodi 
u t-tul ta’ żmien tagħhom ikunu stabbiliti
fuq bażi ta’ każ b’każ, sabiex ikun hemm 
tneħħija gradwali tas-sustanzi perikolużi 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku, ladarba 
l-użu ta’ dawk is-sustanzi f’tali 
applikazzjonijiet għandu jiġi evitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir l-evalwazzjoni ta’ eżenzjonijiet u skadenzi assoċjati u għandha tkun definita fuq 
bażi ta’ każ b’każ. Barra minn hekk, sabiex jiġu żgurati prevedibiltà u sigurtà legali ikbar, l-
eżenzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal proċess ta’ reviżjoni b’limitu ta’ żmien.

Emenda 96
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 
gradwali tas-sustanzi perikolużi fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, ladarba l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi f’tali applikazzjonijiet 
għandu jiġi evitat.

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 
gradwali tas-sustanzi perikolużi fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, ladarba l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi f’tali applikazzjonijiet 
għandu jiġi evitat. Il-perjodu ta’ eżenzjoni 
għandu jkun stabbilit fuq bażi ta’ każ 
b’każ u għandu jirrappreżenta 
innovazzjoni ta’ inċentiv għall-
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applikazzjoni speċifika biex jiġu sodisfati
l-objettivi tal-RoHS sabiex tiġi żgurata l-
funzjonalità u l-affidabilità teknika tat-
tagħmir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw eżenzjonijiet fuq il-bażi ta’ dak li huwa possibbli u realistiku kemm 
minn perspettiva teknika kif ukoll minn dik ekonomika. Għalhekk, mhuwiex raġonevoli li jiġu 
limitati l-eżenjonijiet, bil-quddiem, għal erba’ snin biss.

Emenda 97
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jista’ jkun hemm żieda fl-użu tan-
nanomaterjali f’tagħmir elettriku u 
elettroniku minħabba l-iżvilupp 
addizzjonali tat-tekonoloġija. Hemm 
biżżejjed informazzjoni disponibbli biex 
jiġi pprojbit l-użu tan-nanofidda u ta’ 
ċerti nanotubi tal-karbonju f’tagħmir 
elettriku u elettroniku. Hemm 
informazzjoni inadegwata dwar l-użu ta’ 
nanomaterjali oħra f’tagħmir elettriku u 
elettroniku u dwar ir-riskji assoċjati ma’ 
dan l-użu. Sabiex il-Kummissjoni tkun 
tista’ tevalwa s-sikurezza tan-
nanomaterjali f’tagħmir elettriku u 
elettroniku, l-operaturi ekonomiċi 
għandhom jinnotifikaw l-użu tan-
nanomaterjali f’tagħmir elettriku u 
elettroniku u għandhom jipprovdu d-dejta 
relevanti kollha fir-rigward tas-sikurezza 
tagħhom għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. Il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-informazzjoni li waslitilha, u 
għandha tressaq proposta leġiżlattiva 
għall-immaniġġjar adegwat tar-riskju, 
jekk meħtieġ. Il-produtturi għandhom 
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jittikkettjaw it-tagħmir elettriku u 
elettroniku li jkollhu fih in-nanomaterjali 
biex jippermettu lill-konsumaturi jagħmlu 
għażla infurmata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanofidda diġà qed jintuża bħala antimikrobjali fl-EEE, pereżempju bħala kisja tal-
mowbajls, u huwa wkoll rilaxxat mill-magni tal-ħasil. Minbarra li dawn l-użi huma 
superfluwi, dawn qed jipperikolaw lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. In-nanotubi tal-
karbonju jistgħu jintużaw fl-EEE, madankollu, intwera li għandhom kwalitajiet simili bħall-
asbestos. Jeħtieġ li nwaqqfu dan in-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-użu u dwar is-sikurezza 
tan-nanomaterjali fl-EEE. Il-produtturi għandhom ikunu obbligati jirrappurtaw id-dejta tal-
użi u tas-sikurezza biex il-Kummissjoni tkun tista’ tipprepara għall-azzjoni leġiżlattiva 
neċessarja, u għandhom jittikkettjaw il-prodotti tagħhom kif xieraq.

Emenda 98
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

imħassra

Or. en

(Din l-emenda hija marbuta mas-sostituzzjoni tal-“proċedura regolatorja bi skrutinju” ta’ 
qabel bil-proċedura l-ġdida tal-atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni 

Il-Premessa 20 kif emendata tkopri d-dispożizzjonijiet neċessarji.
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Emenda 99
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) B’mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadatta l-Annessi
II, III, IV, V u VI għall-progress tekniku u 
xjentifiku u tadotta miżuri oħra meħtieġa 
għall-implimentazzjoni. Minħabba li dawk 
il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma 
mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali tad-Direttiva 2002/95/KE, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(20) B’mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadatta l-Annessi
IV u V għall-progress tekniku u xjentifiku 
u tadotta miżuri oħra meħtieġa għall-
implimentazzjoni. Minħabba li dawk il-
miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma 
mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali tad-Direttiva 2002/95/KE, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex tinżamm konformità mal-emenda tal-Artikolu 2(1), l-Anness II tħassar fid-dawl tal-
ambitu miftuħ li qed jiġi propost għad-Direttiva. L-Anness III ġie sostitwit mill-Anness IIIa 
dwar l-esklużjonijiet mill-ambitu tad-Direttiva. L-Anness VI iddaħħal fl-Anness V.

Emenda 100
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) B’mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadatta l-
Annessi II, III, IV u VI għall-progress 
tekniku u xjentifiku u tadotta miżuri oħra 
meħtieġa għall-implimentazzjoni. 
Minħabba li dawk il-miżuri huma ta’
ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-
Direttiva 2002/95/KE, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-

(20) Sabiex ikun permess li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
adattati għall-progress tekniku u xjentifiku 
u tadotta miżuri oħra meħtieġa, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat fir-rigward tal-adozzjoni tal-
Annessi V, VI, VIa u VIb, l-applikabilità
tal-Anness V għall-istrumenti ta’
monitoraġġ u kontroll industrijali, ir-
regoli ddettaljati għall-konformità mal-
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Deċiżjoni 1999/468/KE. valuri ta’ konċentrazzjoni massimi u l-
applikazzjoni tat-tikkettjar tan-
nanomaterjali fit-tagħmir elettriku u 
elettroniku, u l-adattamenti għal REACH.

Or. en

(Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 2(1), l-Artikolu 4(6), l-Anness I, l-Anness II u l-Anness VIa 
li jestendu l-ambitu għal ambitu miftuħ. Marbuta mas-sostituzzjoni tal-“proċedura 

regolatorja bi skrutinju” ta’ qabel bil-proċedura l-ġdida tal-atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni 

l-Kummissjoni għandha tiġi delegata biss is-setgħa biex tiddeċiedi dwar ċerti annessi  
permezz tal-atti delegati (eżenzjonijiet fl-Annessi V, VI u  VIa; l-applikazzjoni għall-eżenzjoni 
fl-Anness VIb). L-Anness II (“li jorbot lista ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kategoriji mniżżla fl-
Anness I”) huwa propost li jitħassar bħala tali, għalhekk jeħtieġ li jitħassar hawn ukoll. L-
Annessi III u IV għandhom jiġu modifikati biss mil-leġiżlatur. Is-setgħat delegati l-oħra 
għandhom jiġu elenkati b’mod espliċitu.

Emenda 101
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Biex ikun hemm kontribut  għal 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem u tal-ambjent, il-metodoloġija 
biex jiġu evalwati s-sustanzi għall-għan 
ta’ din id-Direttiva għandha tkun 
konsistenti mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra 
relatati mal-kimika, b’mod partikolari r-
Regolament (KE) 1907 / 2006 (REACH) u 
l-għarfien miksub mill-applikazzjoni ta’ 
tali leġiżlazzjoni. B’mod partikolari 
għandha ssir referenza għal kwalunkwe 
rapport ta’ sikurezza tal-kimika relevanti 
jew valutazzjoni tar-riskju sottomessi 
skont dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

L-informazzjoni li hija diġà disponibbli dwar ir-restrizzjonijiet tas-sustanzi u l-konsegwenzi 
tagħhom m’għandhiex tinħela. Hija tista’ tkun ta’ għajnuna biex jintela n-nuqqas ta’ għarfien 
u biex jitħeġġu d-deċiżjonijiet sostenibbli skont l-RoHS.

Emenda 102
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Biex ikun hemm kontribut għal 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem u tal-ambjent, il-metodoloġija 
biex jiġu evalwati s-sustanzi għall-għan 
ta’ din id-Direttiva għandha tkun 
konsistenti mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra 
relatati mal-kimika, b’mod partikolari r-
Regolament (KE) 1907 / 2006 (REACH) u 
l-għarfien miksub mill-applikazzjoni ta’ 
tali leġiżlazzjoni. B’mod partikolari 
għandha ssir referenza għal kwalunkwe 
rapport ta’ sikurezza tal-kimika relevanti 
jew valutazzjoni tar-riskju sottomessi 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-informazzjoni li hija diġà disponibbli dwar ir-restrizzjonijiet tas-sustanzi u l-konsegwenzi 
tagħhom m’għandhiex tinħela. Hija tista’ tkun ta’ għajnuna biex jintela n-nuqqas ta’ għarfien 
u biex jitħeġġu d-deċiżjonijiet sostenibbli skont l-RoHS.
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Emenda 103
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Analiżi bir-reqqa tal-valur miżjud 
tad-Direttiva RoHS għandha titwettaq fir-
reviżjoni REACH li jmiss bil-għan li d-
Direttiva 2002/95/KE (RoHS) tiġi 
integrata fir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ir-Regolament REACH u d-Direttiva RoHS jistabbilixxu żewġ oqfsa paralleli għall-istess 
restrizzjonijiet ta’ sustanzi fl-istess prodott. Il-konsistenza taż-żewġ leġiżlazzjonijiet għandha 
tiġi żgurata biex jiġi evitat ir-riskju ta’ rekwiżiti konfliġġenti fis-settur EEE u objettivi 
ambjentali dgħajfa.

Emenda 104
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 23c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23c) Jekk sustanza elenkata fl-Anness IV 
tkun għaddejja mill-proċeduri tar-
rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni tal-Artikolu 
58(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, il-Kummissjoni u l-korpi 
responsabbli stabbiliti skont ir-
Regolament ( KE) Nru 1907/2006 
għandhom iwettqu studju biex janalizzaw 
il-ħtieġa biex jinżammu l-eżenzjonijiet 
għas-sustanza fl-RoHS, u fejn ikun 
meħtieġ, jiddeċiedu li jibdew tiġdid tal-
eżenzjoni speċifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li titjieb iċ-ċarezza bejn ir-rekwiżiti tal-RoHS u r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni REACH li japplikaw fl-istess ħin.

Emenda 105
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistipula r-regoli dwar ir-
restrizzjoni tal-użu ta’ sustanzi perikolużi 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku bil-għan 
li tikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u l-irkupru u r-rimi, bla 
ħsara għall-ambjent, tal-iskart tat-tagħmir 
elettriku u elettroniku.

Din id-Direttiva tistipula r-regoli dwar ir-
restrizzjoni tal-użu ta’ sustanzi perikolużi 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku bil-għan 
li tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent, tas-saħħa tal-bniedem u l-irkupru 
u r-rimi, bla ħsara għall-ambjent, tal-iskart 
tat-tagħmir elettriku u elettroniku.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva RoHS għandha tkopri wkoll il-protezzjoni tal-ambjent għax id-Direttiva tirregola 
ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku u tipprevieni l-firxa ta’ sustanzi 
perikolużi minn skart li ma jintremiex b’operazzjonijiet ta’ rkupru ambjentalment sodi.

Emenda 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi l-
kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-aċċessorji 
elettriċi u elettroniċi, li jaqgħu taħt il-
kategoriji stabbiliti fl-Anness I.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-Direttiva RoHS ma testendix lil hinn mill-qasam tat-tagħmir elettriku u 
elettroniku, minħabba r-riskju li jkollha effetti negattivi kemm fil-livell ambjentali kif ukoll 
f’dak ekonomiku. Ċertu tagħmir mediku, pereżempju, jista’ jiġi ppenalizzat: b’hekk, pajp li 
jittrażmetti xi sustanzi lil pazjent permezz tal-użu ta’ pompa elettrika jista’ jiġi affettwat mid-
Direttiva RoHS, għalkemm hawnhekk għandna aċċessorju mhux elettriku, mhux elettroniku u
li huwa riċiklabbli permezz ta’ ċirkwiti ta’ rkupru pjuttost differenti.

Emenda 107
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi l-
kejbils elettriċi, l-oġġetti tal-konsum 
elettriċi jew elettroniċi u l-aċċessorji 
elettriċi jew elettroniċi, li jaqa’ taħt il-
kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-emenda 14 mir-rapporteur tqajjem konfużjoni rigward l-ambitu tad-Direttiva RoHS 
irreveduta. Għalhekk, għandu jkun ċar li “l-kejbils”, “l-oġġetti tal-konsum” u “l-aċċessorji”
jaqgħu biss taħt l-ambitu jekk huma stess huma tagħmir elettriku jew elettroniku.

Emenda 108
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi l-
kejbils elettriċi, li jaqa’ taħt il-kategoriji 
stabbiliti fl-Anness I kif speċifikat fl-
Anness II.
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta “oġġetti tal-konsum u aċċessorji” fl-ambitu tal-RoHS kif issuġġerit fl-Emenda 
14 tal-abbozz ta’ rapport ta’ Jill Evans tespandi b’mod sinifikanti l-ambitu tal-RoHS. 
Pereżempju, sett ta’ pajpijiet li jintuża biex jagħti l-mediċini u  s-sustanzi bil-melħ permezz 
ta’ pompi elettriċi tal-infużjoni f’daqqa waħda jiġi inkluż fl-ambitu tal-RoHS għalkemm
mhuwiex tagħmir elettriku. Id-Direttiva RoHS qatt ma kienet maħsuba biex tirregola tali 
prodotti li huma importanti għat-twassil tal-kura tas-saħħa fl-UE u li huma diġà rregolati 
skont id-Direttiva 93/42/KEE.

Emenda 109
Mario Pirillo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II; il-vetturi bil-mutur 
huma esklużi mill-ambitu ta’ 
applikazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm restrizzjoni ta’ ċerti sostanzi perikolużi marbuta mas-settur tal-vetturi permezz 
tad-Direttiva 2000/53/KE. Bil-għan li jiġu evitati r-regolamenti li jikkoinċidu u r-regolamenti 
doppji, jitqies li l-vetturi għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 110
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
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tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa’ taħt 
il-kategoriji stabbiliti fl-Anness I kif 
speċifikat fl-Anness II.

tagħmir elettriku u elettroniku.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex jinżammu l-miri ambjentali ambizzjużi li ġew stipulati u biex l-ambitu ta’ din id-
Direttiva jinġieb kemm jista’ jkun fl-eqreb konformità ma’ dak tad-Direttiva 2002/96/KE (id-
Direttiva WEEE), qed jiġi propost ambitu miftuħ. Wieħed għandu jiftakar li d-Direttiva RoHS 
u d-Direttiva WEEE kienu maħsuba biex jikkumplementaw lil xulxin. L-għan ta’ din l-emenda 
huwa li fl-ambitu tad-Direttiva RoHS jiġi inkluż it-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) kollu 
li fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja utli tiegħu jsir WEEE, biex tiġi żgurata sorveljanza mill-EU tas-
sustanzi perikolużi li jinsabu f’tali skart.

Emenda 111
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-
sikurezza u s-saħħa, rigward kimiċi, 
b’mod partikolari r-Regolament 
(KE) 1907/2006 kif ukoll għal-
leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika dwar 
il-ġestjoni tal-iskart.

imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva RoHS m’għandhiex tkun dejjem dipendenti minn, pereżempju, ir-Regolament 
REACH. Dan l-Artikolu wkoll mhuwiex konsistenti mal-Artikolu 5(4 )li jgħid li l-eżenzjonijiet 
fl-RoHS għandhom jiġu eżentati wkoll mir-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni stipulati fir-REACH. 
Il-mod kif inhu mpoġġi l-kliem jista’ joħloq inċertezza.
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Emenda 112
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-
sikurezza u s-saħħa, rigward kimiċi, b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) 1907/2006 
kif ukoll għal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
speċifika dwar il-ġestjoni tal-iskart.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-
sikurezza u s-saħħa, rigward kimiċi, b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) 1907/2006 
u d-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’
Settembru 2000 dwar vetturi li 
m’għadhomx jintużaw1 kif ukoll għal-
leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika dwar 
il-ġestjoni tal-iskart.
____________
1 ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda teskludi b’mod espliċitu l-vetturi li m’għadhomx jintużaw u l-komponenti 
elettroniċi ta’ dawn il-vetturi mill-ambitu tad-Direttiva RoHS. Dawn il-vetturi qatt mhuma se 
jidħlu fil-fluss tal-iskart tat-tagħmir elettriku u elettroniku. Billi huma rregolati minn 
leġiżlazzjoni oħra, huma għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva RoHS.

Emenda 113
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma tapplikax għal: 3. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
applikazzjoni elenkati fl-Anness IIIa.

(a) tagħmir li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-
sigurtà tal-Istati Membri, inklużi armi, 
munizzjon u materjal tal-gwerra maħsuba 
għal għanijiet speċifikament militari;
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(b) tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor 
ta’ tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u jista’ jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir;

(c) tagħmir li mhuwiex maħsub biex 
jitqiegħed fis-suq bħala unità funzjonali 
jew kummerċjali waħda.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Diversi aspetti tad-Direttiva attwali mhumiex ċari. Din l-emenda hija maħsuba biex tagħtiha 
struttura iktar koerenti. L-esklużjonijiet mill-ambitu tad-Direttiva issa se jkunu stipulati fl-
Anness IIIa, u kwalunkwe emendi li jsirulha jkunu jistgħu jsiru biss skont il-proċedura ta’ 
kodeċiżjoni.

Emenda 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma tapplikax għal: 3. Sakemm mhux speċifikament 
imsemmija fl-Anness II, din id-Direttiva 
ma tapplikax għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni 

F’każ li jiġi deċiż li l-Anness II MA JTITĦASSARX (u għalhekk ma jkunx hemm appoġġ għal 
ambitu miftuħ tad-Direttiva), din l-emenda tipprovdi aktar ċarezza u tevita l-possibilità li 
tinħoloq lakuna li tista’ tintuża min-nies li japprofittaw ruħhom mis-sistema biex jiġġustifikaw 
in-nuqqas ta’ konformità.
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Emenda 115
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor 
ta’ tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u jista’ jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttiva RoHS attwali ma tipprevedix tali eżenzjoni, l-ambitu ta’ din l-
eżenzjoni l-ġdida proposta mill-Kummissjoni Ewropea għandu jiġi speċifikat, jew sadattant, 
jitħassar.

Emenda 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor 
ta' tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u jista' jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir;

(b) il-parti tal-istallazzjoni, tat-tagħmir, 
tat-tagħmir tat-trasport, tal-oġġett għall-
konsum jew tal-aċċessorju li mhuwiex 
elettriku jew elettroniku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-Direttiva RoHS ma testendix lil hinn mill-qasam tat-tagħmir elettriku u 
eletrroniku, minħabba r-riskju li jkollha effetti negattivi kemm fil-livell ambjentali kif ukoll 
f’dak ekonomiku. Ċertu tagħmir mediku, pereżmepju, jista’ jiġi ppenalizzat: b’hekk, pajp li 
jittrasferixxi xi sustanzi lil pazjent permezz tal-użu ta’ pompa elettrika jista’ jiġi affettwat
mill-RoHS għalkemm hawnhekk għandna aċċessorju mhux elettriku, mhux elettroniku u li 
huwa riċiklabbli permezz ta’ ċirkwiti ta’ rkupru pjuttost differenti.
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Emenda 117
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor 
ta’ tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u jista’ jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir;

(b) il-parti ta’ installazzjoni, tagħmir, 
tagħmir ta’ trasport, oġġett tal-konsum 
jew aċċessorju li mhux elettriku jew 
elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Partijiet ta’ installazzjoni, tagħmir, tagħmir ta’ trasport, oġġetti tal-konsum jew aċċessorji 
mhux elettriċi jew mhux elettroniċi għandhom jibqgħu esklużi mill-ambitu tal-RoHS. Dan hu 
f’konformità mal-objettivi ġenerali ġodda tal-RoHS f’termini ta’ protezzjoni ambjentali u 
jevitat l-inċertezza legali fir-rigward tal-partijiet mhux elettriċi u mhux elettroniċi tat-tagħmir 
imsemmi hawn fuq.

Emenda 118
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor 
ta’ tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u jista' jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir;

(b) il-partijiet mhux elettriċi u mhux 
elettroniċi ta’ installazzjonijiet industrijali 
fissi ta’ skala kbira u tagħmir ta’ trasport;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Marbuta mal-emenda 3 tagħna u l-ħtieġa għal definizzjoni ċara ta’ installazzjonijiet 
industrijali fissi ta’ skala kbira.
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Emenda 119
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u jista’
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir.

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva, bħala 
parti minn prodott lest barra mill-ambitu
tad-Direttiva jew bħala parti minn 
installazzjoni fissa, u jista’ jintuża biss 
jekk ikun jagħmel parti minn dak it-
tagħmir.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jippruvaw jagħtu l-akbar grad ta’ ċarezza dwar liema 
prodotti jaqgħu taħt din il-leġiżlazzjoni. It-tagħmir industrijali użat fil-fabbriki u l-proċessi 
industrijali għandu  jibqa’ barra l-ambitu. L-ewwel nett, ir-relevanza ambjentali tagħhom ma 
ġietx evalwata bħala sinifikanti fl-istudji ta’ tħejjija tal-Kummissjoni, u t-tieni, dan it-tagħmir 
ukoll ma jispiċċax fil-fluss tal-iskart muniċipali. It-terminu “installazzjoni fissa” għandu jiġi 
definit fid-Direttiva, u mhux biss fid-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni (FAQs).

Emenda 120
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u jista’
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir.

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva, bħala
parti minn prodott lest barra mill-ambitu
tad-Direttiva jew bħala parti minn 
installazzjoni fissa, u jista’ jintuża biss 
jekk ikun jagħmel parti minn dak it-
tagħmir.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata konsistenza mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra tal-UE, id-Direttiva RoHS  
għandha tirreferi għad-definizzjoni eżistenti ta’ “Installazzjonijiet fissi” pprovduta fid-
Direttiva 2004/108/KE dwar il-kompatibilità elettromanjetika. It-tagħmir industrijali użat 
fil-fabbriki u fil-proċessi industrijali għandu  jibqa’ barra mill-ambitu, minħabba li r-
relevanza ambjentali tagħhom ma ġietx evalwata bħala sinifikanti mill-Kummissjoni.
Id-definizzjoni ta’ “prodott lest” għandha tiġi inkluża kif definita fid-dokument tal-FAQs, 
minħabba li tgħin biex l-ambitu jiġi identifikat aħjar, u tevita inċertezza dwar il-partijiet u l-
komponenti.

Emenda 121
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor ta’
tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva u jista’ jintuża biss jekk ikun 
jagħmel parti minn dak it-tagħmir.

(b) Tagħmir li huwa ddisinjat 
speċifikament bħala parti minn tip ieħor ta’
tagħmir li ma jaqax fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva, bħala parti minn prodott lest 
barra mill-ambitu tad-Direttiva jew bħala 
parti minn installazzjoni fissa, u jista’
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-Prodotti minn Negozju għal Negozju (B2B) li jintużaw f’relazzjonijiet professjonali 
m’għandhomx jaqgħu fl-ambitu tad-direttivi. L-ewwel, ir-relevanza ambjentali tagħhom ma 
ġietx evalwata bħala sinifikanti fl-istudji ta’ tħejjija tal-Kummissjoni, u t-tieni, tali tagħmir 
ukoll ma jispiċċax fil-fluss tal-iskart muniċipali.



PE439.865v01-00 34/76 AM\808689MT.doc

MT

Emenda 122
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u jista’
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir;

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva, bħala
parti minn prodott lest barra mill-ambitu
tad-Direttiva jew bħala parti minn 
installazzjoni fissa, u jista’ jintuża biss 
jekk ikun jagħmel parti minn dak it-
tagħmir;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-tagħmir industrijali użat fil-fabbriki u l-proċessi industrijali għandu  jibqa’ barra mill-
ambitu. Ir-relevanza ambjentali tagħhom ma ġietx evalwata bħala sinifikanti mill-
Kummissjoni, u tali tagħmir ukoll ma jispiċċax fil-fluss tal-iskart muniċipali. It-terminu 
“installazzjoni fissa” għandu jiġi definit fid-Direttiva, u mhux biss fid-dokument ta’ gwida 
tal-Kummissjoni (FAQs). Biex tiġi żgurata konsistenza aħjar mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra tal-
UE, id-definizzjoni fid-Direttiva RoHS għandha tintroduċi d-definizzjoni ta’ 
“installazzjonijiet fissi” stipulata fid-Direttiva 2004/108/KE dwar il-kompatibilità 
elettromanjetika.

Emenda 123
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma 
jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u jista’ 
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir;

(b) tagħmir li huwa ddisinjat speċifikament 
bħala parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li 
mhux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u jista’
jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn 
dak it-tagħmir u għalhekk mhuwiex 
prodott lest;
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-għan tad-direttiva, b’mod partikolari, huwa li jiżgura li l-WEEE jinġabar u jintrema b’mod 
xieraq. L-installazzjonijiet fissi jiġu armati u żarmati minn persunal speċjalizzat; huma 
jirrappreżentaw fluss tal-iskart separat li diġà qed jiġi trattat. Tali tagħmir ma jidħolx fil-
flussi tal-iskart muniċipali.
Id-direttiva m’għandhiex tapplika għat-tagħmir tat-trasport, u lanqas għan-nies jew l-oġġetti. 
Dak il-qasam tal-prodotti huwa eskluż mid-direttiva tal-Ekodisinn. Barra minn hekk, id-
direttiva ELV tikkorrispondi għall-WEEE u għall-RoHS iżda għall-karozzi u dan joħloq 
sovrapożizzjoni legali.

Emenda 124
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) moduli fotovoltajċi maħsuba biex 
jintużaw f’sistema ddisinjata, armata u 
installata għal operazzjoni permanenti 
għall-produzzjoni tal-enerġija għal finijiet 
pubbliċi, kummerċjali u privati, sakemm 
wieħed ikun jista’ jelimina għalkollox il-
possibilità li s-sustanzi użati jistgħu 
jippreżentaw riskju għall-persuni u għall-
ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm ambitu miftuħ, il-moduli fotovoltajċi għandhom jiġu eżentati mill-ambitu tad-
Direttiva. L-industrija fotovoltajka hija kkaratterizzata mill-innovazzjonjiet. Hija meħtieġa l-
prevedibilità f’termini tal-ippjanar għall-futur biex jiġi żgurat iktar żvilupp ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-ħarsien tal-ambjent, il-ħolqien tal-
impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku. L-eżenzjonijiet temporanji minn dan l-ambitu ma 
jissodisfawx din il-kundizzjoni.
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Emenda 125
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) oġġetti tal-konsum u aċċessorji mhux 
elettriċi u elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva RoHS tapplika għat-tagħmir elettriku u elettroniku. Konsegwentement, il-
komponenti mhux elettriċi u elettroniċi ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-direttiva. Barra minn 
hekk, leġiżlazzjoni oħra tal-UE tapplika għall-oġġetti tal-konsum u l-aċċessorji (pereżempju: 
il-kartriġis tal-linka huwa fl-ambitu tar-REACH) u għalhekk m’hemmx il-ħtieġa li jaqa’ taħt 
id-Direttiva RoHS. Dan għandu jiġi ċċarat.

Emenda 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) partijiet tat-trasport u mezzi tat-
trasport għan-nies jew l-oġġetti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir u l-vetturi tat-trasport huma soġġetti għal bosta regolamenti u rekwiżiti differenti li 
huma marbuta mas-sikurezza u l-effiċjenza operattiva.
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Emenda 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) mezzi tat-trasport bit-triq għan-nies 
jew l-oġġetti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mezzi tat-trasport bit-triq għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-RoHS sabiex jiġu evitati 
regolamenti doppji mad-Direttiva dwar il-vetturi li m’għadhomx jintużaw (Direttiva ELV)
(2000/53/KE), li tinkludi wkoll restrizzjonijiet tas-sustanzi u tkopri għalkollox il-komponenti u 
l-materjali kollha tal-vetturi inklużi s-sistemi elettriċi u l-elettronika. Id-Direttiva ELV 
speċifika għas-settur tista’ tevalwa aħjar il-vijabilità tas-sostituzzjonijiet tas-sustanzi u 
rekwiżiti oħra fl-ambjent tal-vetturi (pereżempju vibrazzjoni ogħla).

Emenda 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) mezzi tat-trasport;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambitu miftuħ jitlob lista ċara tal-esklużjonijiet, speċjalment għall-prodotti li huma diġà 
koperti minn leġiżlazzjoni oħra. Ammont ta’ applikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet li ma jistax 
jiġi mmaniġġjat għandu jiġi evitat. M’għandux ikun l-iskop ta’ din id-direttiva li tinkludi 
mezzi tat-trasport bħall-ajruplani, il-ferroviji, il-vapuri u l-karozzi. Mezzi tat-trasport iżgħar 
mingħajr leġiżlazzjoni speċifika għat-trattament tal-iskart u b’riskju ogħla li jispiċċaw fil-
fluss tal-iskart (domestiku) bħar-roti elettriċi għandhom ikunu fl-ambitu. Dan ġie stabbilit fil-
proposta tagħna għad-definizzjoni tal-mezzi tat-trasport fl-Artikolu 3.
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Emenda 129
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) mezzi tat-trasport għan-nies u l-
oġġetti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-direttiva, b’mod partikolari, huwa li jiżgura li l-WEEE jinġabar u jintrema b’mod 
xieraq. L-installazzjonijiet fissi jiġu armati u żarmati minn persunal speċjalizzat; huma 
jirrappreżentaw fluss tal-iskart separat li diġà qed jiġi trattat. Tali tagħmir ma jidħolx fil-
flussi tal-iskart muniċipali. Id-direttiva m’għandhiex tapplika għat-tagħmir tat-trasport, u 
lanqas għan-nies jew l-oġġetti. Dak il-qasam tal-prodotti huwa eskluż mid-direttiva tal-
Ekodisinn. Barra minn hekk, id-direttiva ELV tikkorrispondi għall-WEEE u għall-RoHS iżda 
għall-karozzi u dan joħloq sovrapożizzjoni legali.

Emenda 130
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) installazzjonijiet fissi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-direttiva, b’mod partikolari, huwa li jiżgura li l-WEEE jinġabar u jintrema b’mod 
xieraq. L-installazzjonijiet fissi jiġu armati u żarmati minn persunal speċjalizzat; huma 
jirrappreżentaw fluss tal-iskart separat li diġà qed jiġi trattat. Tali tagħmir ma jidħolx fil-
flussi tal-iskart muniċipali. Id-direttiva m’għandhiex tapplika għat-tagħmir tat-trasport, u 
lanqas għan-nies jew l-oġġetti. Dak il-qasam tal-prodott huwa eskluż mid-direttiva tal-
Ekodisinn. Barra minn hekk, id-direttiva ELV tikkorrispondi għall-WEEE u l-RoHS iżda 
għall-karozzi u dan joħloq sovrapożizzjoni legali.
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Emenda 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) installazzjonijiet fissi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet fissi jistgħu jinkludu bibien elettriċi u lifts, oġġetti maħsuba għall-użu 
permanenti li huma parti mill-qafas tal-bini u spiss huma meħtieġa jissodisfaw diversi 
standards tas-sigurtà. Huma ma jinkludux televixins armati mal-ħajt jew oġġetti oħra li huma 
ta’ natura aktar temporanja.

Emenda 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) installazzjonijiet industrijali fissi ta’ 
skala kbira;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambitu miftuħ li jinkludi t-tagħmir kollu elettriku u elettroniku jeħtieġ lista ċara tal-
esklużjonijiet, speċjalment għall-prodotti li huma diġà koperti minn leġiżlazzjoni oħra. 
Ammont ta’ applikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet li ma jistax jiġi mmaniġġjat, speċjalment 
għall-każijiet fejn il-fluss tal-iskart ikun ikkontrollat tajjeb, għandu jiġi evitat ukoll. 
Installazzjonijiet industrijali fissi ta’ skala kbira kif definiti fil-proposti tagħna għall-Artikolu 
3 jinbnew, jiġu trattati, ikkontrollati u żarmati minn professjonisti u ma jkunx hemm riskju li 
jispiċċaw fil-fluss tal-iskart klassiku tal-EEE.
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Emenda 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) għodod industrijali ta’ skala kbira;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambitu miftuħ li jinkludi t-tagħmir kollu elettriku u elettroniku jeħtieġ lista ċara tal-
esklużjonijiet, speċjalment għall-prodotti li huma diġà koperti minn leġiżlazzjoni oħra. 
Ammont ta’ applikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet li ma jistax jiġi mmaniġġjat, speċjalment 
għall-każijiet fejn il-fluss tal-iskart ikun ikkontrollat tajjeb, għandu jiġi evitat ukoll. L-għodod,
kif definiti fil-proposti tagħna għall-Artikolu 3, huma inqas probabbli li jispiċċaw fil-fluss 
klassiku tal-iskart klassiku tal-EEE u li jitqiegħdu, jiġu trattati u żarmati fl-ambjent 
industrijali.

Emenda 134
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) għodod industrijali stazzjonarji ta’ 
skala kbira;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għodod industrijali stazzjonarji ta’ skala kbira huma oġġetti li se jitneħħew minn 
professjonisti u jiġu riċiklati. Huma ħafna ikatr differenti mill-WEEE normali.
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Emenda 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) it-tagħmir li huwa manifatturat fil-
Komunità jew impurtat għall-iskopijiet 
tar-riċerka u l-iżvilupp u l-vetturi tal-
iżvilupp;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi tal-iżvilupp mhumiex partijiet mit-tagħmir maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq bħala 
unitajiet uniċi funzjonali jew kummerċjali, u lanqas ma jitqiegħdu fis-suq bħala oġġetti 
individwali. Madankollu, hekk kif jitbiddlu fi prodotti finali li jitqiegħdu fis-suq, huma jkunu 
suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Id-dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva 
m’għandhomx ikunu ta’ piż fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fl-UE. Għaldaqstant, l-
EEE tal-iżvilupp u r-riċerka (pereżempju l-prototipi prodotti fi kwantitajiet żgħar) għandu 
jibqa’ eskluż, b’dispożizzjonijiet simili għal dawk mir-Regolament REACH (KE) Nru 
1907/2006.

Emenda 136
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) it-tagħmir li huwa manifatturat fil-
Komunità jew impurtat għall-iskopijiet 
tar-riċerka u l-iżvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-innovazzjoni ma tiġix imxekkla bla ħsieb.
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Emenda 137
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tagħmir li huwa manifatturat fil-
Komunità jew impurtat għall-iskopijiet 
tar-riċerka u l-iżvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-espansjoni proposta tal-ambitu biex ikopri l-EEE kollu, inkluż dak it-tagħmir maħsub għar-
Riċerka u l-Iżvilupp (pereżempju l-prototipi prodotti fi kwantitajiet żgħar) ixxekkel l-
innovazzjoni fl-UE u bħala riżultat tiffavorixxi r-Riċerka u l-Iżvilupp barra mill-UE. L-EEE 
tar-Riċerka u l-Iżvilupp għandu jibqa’ eskluż mill-ambitu hekk kif sar b’mod simili għar-
Regolament tar-REACH tal-KE Nru 1907/2006.

Emenda 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) it-tagħmir prodott għall-finijiet tar-
riċerka u tal-iżvilupp, bħalma huma l-
prototipi prodotti fi kwanititajiet żgħar u li 
mhumiex maħsuba biex jitqiegħdu fis-
suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li ċertu tagħmir maħsub għar-riċerka u għall-iżvilupp (prototipi ta’ strumenti 
mediċi bħall-pacemakers jew il-pompi tal-infużjoni), li mhumiex maħsubin biex jitqiegħdu fis-
suq, iżda huma essenzjali għall-innovazzjoni, jiġi eskluż mill-ambitu tad-Direttiva. Din id-
dispożizzjoni hija tapplika wkoll skont ir-Regolament Nru 1907/2006 (REACH).
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Emenda 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) l-ispare parts għat-tiswija, jew l-użu 
mill-ġdid, l-aġġornar tal-funzjonalitajiet 
jew it-titjib tal-kapaċità, tat-tagħmir 
elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq 
qabel l-1 ta’ Lulju 2006, jew għall-EEE li 
jibbenefika minn eżenzjoni u tqiegħed fis-
suq qabel ma skadiet dik l-eżenzjoni. Dan 
japplika wkoll għall-każ ta’ 
dispożizzjonijiet introdotti għall-kategoriji 
speċifiċi kif imsemmi fl-Artikolu 4 ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjonijiet tal-ispare parts għandha terġa’ tmur mill-Artikolu 4 għall-Artikolu 2 biex 
titjieb iċ-ċarezza legali.

Emenda 140
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ispare parts għat-tiswija, jew l-użu 
mill-ġdid, tat-tagħmir elettriku u 
elettroniku mqiegħed fis-suq qabel l-1 ta’ 
Lulju 2006, jew għall-EEE li jibbenefika 
minn eżenzjoni u tqiegħed fis-suq qabel 
ma skadiet dik l-eżenzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti retrospettivi.
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Emenda 141
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) oġġetti tal-konsum u aċċessorji mhux 
elettriċi u elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni qatt ma kienet maħsuba biex tkopri l-linka tal-printer jew il-musmar f’tagħmir 
tal-elettriku. Dan għandu jiġi ċċarat.

Emenda 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) il-panils solari fotovoltajċi maħsuba 
biex jintużaw f’sistema ddisinjata, armata
u installata għal użu permanenti f’post 
speċifiku biex jipproduċu l-elettriku għal 
finijiet pubbliċi, kummerċjali u 
residenzjali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm esklużjoni speċifika tal-panils solari fotovoltajċi biex ikun jista’ żvilupp 
fuq perjodu twil ta’ din it-teknoloġija, li l-benefiċċji tagħha għall-ambjent huma sinifikanti. It-
tkabbir ta’ din it-teknoloġija għandu jkun kruċjali biex l-UE tiġi megħjuna biex tilħaq l-
objettiv tagħha fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli għall-2020. Il-mod kif inhu mqiegħed il-
kliem ta’ din l-emenda jiżgura distinzjoni ċara fir-rigward tal-użu tat-teknoloġija solari 
fotovoltajka fl-oġġetti tal-konsum ordinarju, li mhux ser ikunu koperti minn din l-esklużjoni.
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Emenda 143
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tagħmir u l-oġġetti tal-konsum 
mhux elettriċi u elettroniċi kollha, bħas-
sustanzi li joborxu, ix-xfafar tas-srieraq, 
il-boroż tal-vacuum cleaners eċċ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li joborxu, fost affarijiet oħra, ma jaqgħux taħt l-ambitu tad-Direttiva RoHS. 
Fihom ma tinstab l-ebda waħda mis-sustanzi elenkati fl-Annessi III u IV (Artikolu 4(7)) u 
għaldaqstant huma irrilevanti għat-tnaqqis ta’ dawk is-sustanzi. Madankollu, ħafna drabi 
huma jagħmlu parti integrali mit-tagħmir li jaħdem bl-elettriku, u huwa għal din ir-raġuni li 
għandhom jiġu eżentati b’mod espliċitu mill-ambitu. Huma jispiċċaw bl-użu u jkun jeħtieġ li 
jinbidlu. Għaldaqstant, huma m’għandhom l-ebda rabta sinifikanti ma’ rata ta’ ġbir u ta’ 
riċiklar għat-tagħmir elettriku u elettroniku. 

Emenda 144
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3- punt c d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) it-teknoloġija tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinovabbli maħsuba li tintuża 
f’sistema li hija ddisinjata, armata u 
installata għall-użu permanenti f’post 
definit biex tiġi prodotta l-enerġija għall-
applikazzjonijiet pubbliċi, kummerċjali u 
residenzjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-istabilità regolatorja hija importanti għall-iżvilupp tas-settur tal-enerġija rinovabbli. L-
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inklużjoni attwali fl-ambitu tal-RoHS tirriskja li ddgħajjef l-istrateġija tal-UE għall-
promozzjoni tal-enerġija rinovabbli.

Emenda 145
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport  li jeżamina l-ambitu
tad-Direttiva lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, fid-dawl tal-possibilità ta’ 
inklużjoni tat-tagħmir attwalment eżentat 
kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) u fl-anness 
VI;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li issa jistgħu jsiru dispożizzjonijiet għall-eżenzjonijiet, l-ambitu tal-leġiżlazzjoni 
għandu jkun soġġett għal reviżjoni li ssegwi l-istimi xierqa tal-impatt.

Emenda 146
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe tibdil fl-ambitu tad-
Direttiva jeħtieġ studju tal-impatt bir-
reqqa u li jkun rappreżentattiv fil-livell 
tal-UE wara konsultazzjoni tal-partijiet 
interessati affettwati, inklużi l-idustrija u 
s-soċjetà ċivili.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

It-tibdil fl-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu konsegwenzi kbar għall-prodotti kkonċernati u 
s-setturi affettwati, u għalhekk huwa meħtieġ studju tal-impatt qabel isiru dawn it-tibdiliet. Is-
setturi relevanti u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bħall-NGOs ambjentali għandhom 
jiġu kkonsultati biex id-deċiżjonijiet, fost affarijiet oħra, jiġu bbażati fuq rispons fattwali minn 
dawn il-gruppi.

Emenda 147
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe tibdil fl-ambitu tad-
Direttiva jeħtieġ studju ta’ impatt bir-
reqqa u li jkun rappreżentattiv fil-livell
tal-UE wara konsultazzjoni tal-partijiet 
interessati affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

F’konformità mal-prinċipji ġenerali tar-regolament dwar Qafas Leġiżlattiv Ġdid u Aħjar, 
għandha ssir stima tal-impatt bir-reqqa inklużi l-konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati li 
jevalwaw il-konsegwenzi f’każ li jitkabbar l-ambitu tad-Direttiva RoHS. F’konformità mal-
approċċ li sar għat-tagħmir mediku u t-tagħmir ta’ monitoraġġ u kontroll fid-Direttiva 
2002/95/KE fil-passat, jeħtieġ li titwettaq stima tal-impatt li tinkludi l-eżenzjonijiet issuġġeriti 
sabiex tinkiseb tranżazzjoni bla problemi ma’ kwalunkwe ambitu ma’ kwalunkwe ftehim għat-
tkabbir tal-ambitu tal-RoHS.

Emenda 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minkejja l-esklużjoni mill-ambitu ta’ 
din id-Direttiva, l-operaturi ekonomiċi 



PE439.865v01-00 48/76 AM\808689MT.doc

MT

għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji
kollha biex inaqqsu l-espożizzjoni għas-
sustanzi elenkati fl-Anness IV fil-
materjali u l-komponenti tal-EEE għall-
konsumaturi, il-ħaddiema u l-ambjent,  
għal livell kemm jista’ jkun baxx f’termini 
tekniċi u prattiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar li esklużjoni mid-Direttiva ma teħlisx lill-operaturi 
ekonomiċi mir-responsabilità li jnaqqsu kemm jista’ jkun l-espożizzjoni għas-sustanzi projbiti 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja.

Emenda 149
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 
jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn u ddisinjati għall-użu ma’ 
vultaġġ massimu li ma jaqbiżx 1 000 volt 
għal kurrent alternanti u 1 500 volt għal 
kurrent dirett;

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 
jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn, li jaqgħu taħt il-kategoriji 
stabbiliti fl-anness mad-Direttiva RoHS u 
ddisinjati għall-użu ma’ vultaġġ massimu li 
ma jaqbiżx 1 000 volt għal kurrent 
alternanti u 1 500 volt għal kurrent dirett. 
Dipendenti għandha tfisser li t-tagħmir 
jeħtieġ l-elettriku bħala l-enerġija 
primarja biex jissodisfa l-funzjoni bażika 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati konsistenza u koerenza aħjar mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra tal-UE, id-
Direttiva RoHS għandha tirreferi għad-definizzjoni eżistenti ta’ “installazzjonijiet fissi” 
provduta fid-Direttiva 2004/108/KE dwar il-kompatibilità elettromanjetika. Eżempji ta’ 
installazzjonijiet fissi huma installazzjonijiet petrokimiċi, dawk ta’ manifattura 
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awtomobilistika, farmaċewtiċi, ta’  trattament tal-materjali, ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija, ta’ 
trattament tal-ilma, impjanti tal-manifattura tal-karti jew ċerti installazzjonijiet elettriċi. 

Emenda 150
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 
jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn u ddisinjati għall-użu ma’ 
vultaġġ massimu li ma jaqbiżx 1 000 volt 
għal kurrent alternanti u 1 500 volt għal 
kurrent dirett;

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 
jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn, li jaqgħu taħt il-kategoriji 
stabbiliti fl-Anness I.A ta’ din id-Direttiva 
u ddisinjati għall-użu ma’ vultaġġ massimu 
li ma jaqbiżx 1 000 volt għal kurrent 
alternanti u 1 500 volt għal kurrent dirett. 
Dipendenti għandha tfisser li t-tagħmir 
jeħtieġ l-elettriku bħala l-enerġija 
primarja biex jissodisfa l-funzjoni bażika 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-terminu “dipendenti” għandha tiġi ċċarata skont id-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni 
(FAQs).

Emenda 151
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 

(a) tagħmir elettriku u elettroniku (minn 
hawn ’il quddiem ‘EEE’) tfisser tagħmir li 
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jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn u ddisinjati għall-użu ma’ 
vultaġġ massimu li ma jaqbiżx 1 000 volt 
għal kurrent alternanti u 1 500 volt għal 
kurrent dirett;

jiddependi fuq kurrenti tal-elettriku jew 
kampijiet elettromanjetiċi sabiex jaħdem 
sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-
trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet 
bħal dawn u ddisinjati għall-użu ma’ 
vultaġġ massimu li ma jaqbiżx 1 000 volt 
għal kurrent alternanti u 1 500 volt għal 
kurrent dirett. Dipendenti għandha tfisser 
li t-tagħmir jeħtieġ l-elettriku bħala l-
enerġija primarja biex jissodisfa l-
funzjoni bażika tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-tagħmir ikkunsidrat bħala “tagħmir elettriku jew elettroniku” għandu jiġi definit aħjar. L-
emenda tiddistingwi bejn it-tagħmir li biex jiffunzjona b’mod bażiku jeħtieġ l-elettriku u t-
tagħmir li biex jiffunzjona b’mod bażiku jista’ jaħdem anke mingħajr elettriku.

Emenda 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) manifattur tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika li timmanifattura l-EEE jew li 
għandha l-EEE ddisinjat jew 
immanifatturat taħt isimha jew bit-
trejdmark tagħha;

(b) manifattur tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika li timmanifattura l-EEE jew li 
għandha l-EEE ddisinjat jew 
immanifatturat, jew is-swieq li jipproduċu
taħt isimha jew bit-trejdmark tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Billi r-Regolament (KE) 765/2008 iservi bħala referenza għar-riformulazzjomni tal-ROHS 
attwali, id-definizzjonijiet għandhom jikkonformaw ma’ xulxin biex jiġu evitati konfużjoni jew 
interpretazzjonijiet differenti.
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Emenda 153
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kriterji soċjoekonomiċi jfissru 
impatti – minbarra minn dawk fuq is-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent – billi tiġi 
imposta restrizzjoni jew sostituzzjoni 
mqabbla għall-użu kontinwu tas-sustanza 
perikoluża. Il-kriterj soċjoekonomiċi 
jirreferu għall-kredibilità tas-sostituti u r-
restrizzjonijiet tal-proprjetà intellettwali 
fuq is-sostituti;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni tiżgura ċ-ċarezza legali dwar l-użu tal-kriterji soċjoekonomiċi fil-proċess 
ta’ eżenzjoni. Hija konformi mal-fehim tal-kriterji soċjoekonomiċi użati fl-analiżi 
soċjoekonomika tar-REACH kif stipulata fl-Anness XVI tar-Regolament REACH.

Emenda 154
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 - punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kejbils, oġġetti tal-konsum u 
aċċessorji;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni tal-kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-aċċessorji tista’ turi li hija tassew 
problematika għal ċerti oqsma, speċjalment fis-servizzi mediċi, fejn il-kejbils u l-aċċessorji 
jinużaw ta’ spiss iżda għandhom rwol differenti milli dawk marbuta mal-provvista tal-kurrent 
elettriku; anki f’konformità mal-Emenda tal-Artikolu 3a, li jgħid li “Dipendenti għandha 
tfisser li t-tagħmir jeħtieġ l-elettriku bħala l-enerġija primarja biex jissodisfa l-funzjoni 
bażika tiegħu”, li ta’ spiss mhux il-każ bil-kejbils użati fit-tagħmir mediku.
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Emenda 155
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “għodod industrijali fissi fuq skala 
kbira” huma magni jew sistemi, li 
jikkonsistu f’taħlita ta’ tagħmir, sistemi, 
prodotti lesti u/jew komponenti, installati 
minn professjonisti f’post partikolari fil-
makkinarju industrijali jew fi stabbiliment 
industrijali biex issir biċċa xogħol 
speċifika;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni użata fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea “Mistoqsijiet Frekwenti” dwar 
l-ROHS.

Emenda 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) “materjal omoġenju tfisser materjal ta’
kompożizzjoni kollha kemm hi uniformi li 
ma jistax jinfired b’mod mekkaniku 
f'materjali differenti, jiġifieri l-materjali, 
fil-prinċipju, ma jistgħux jiġu sseparati 
b’azzjonijiet mekkaniċi bħal proċessi 
żvitar, qtugħ, tgħaffiġ, tħin u brix

l) “materjal omoġenju tfisser jew:

- materjal li jikkonsisti kollu kemm hu 
f’materjal wieħed biss
- taħlita ta’ ħafna materjali li ma jistgħux 
jinfirdu b’mod mekkaniku f’materjali 
differenti, barra ż-żebgħa ta’ barra, jew
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-iż-żebgħa ta’ barra, jew
-komponenti żgħar jew materjali tal-istess 
daqs jew anqas minn 4 mm³ 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Definizzjoni hija importanti biex jiġi żgurat li tinkiseb ċertezza legali fir-rigward tal-
kampjuni u tal-ittestjar. Sabiex tiġi provduta ċertezza legali għandu jkun hemm definizzjoni 
separata ta’ “frid b’mod mekkaniku”.

Emenda 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt l a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) “frid b’mod mekkaniku” tfisser li l-
materjali jistgħu, jinfirdu b’azzjonijiet 
mekkaniċi, bħal proċessi ta’ żvitar, qtugħ, 
tgħaffiġ, tħin u brix

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Definizzjoni hija importanti biex jiġi żgurat li tinkiseb ċertezza legali fir-rigward tal-
kampjuni u l-ittestjar. Sabiex tiġi provduta ċertezza legali għandu ikun hemm definizzjoni 
separata ta’ “frid b’mod mekkaniku”.

Emenda 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt l a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) “frid b’mod mekkaniku” tfisser li l-
materjali jistgħu, jinfirdu b’azzjonijiet 
mekkaniċi, bħal proċessi ta’ żvitar, qtugħ, 
tgħaffiġ, tħin u brix;
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni tipprovdi ċarezza għad-definizzjoni dwar il-“materjal omoġenju”.

Emenda 159
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “nanomaterjali” tfisser kwalunkwe 
materjal prodott b’mod intenzjonat li 
għandu dimensjoni jew aktar ta’ 100 nm 
jew anqas jew li huwa kompost minn 
partijiet funzjonali diskreti, minn ġeww
jew fis-superfiċje, li ħafna minnhom 
għandhom dimensjoni jew aktar ta’ 100 
nm jew anqas, inklużi l-istrutturi, l-
agglomerati jew l-aggregati, li jista’ 
jkollhom daqs ta’ aktar minn 100 nm iżda 
li għandhom proprjetajiet li huma 
karatteristiċi tan-nanoskala.
Il-proprjetajiet li huma karatteristiċi tan-
nanoskala jinkludu:
(i) dawk relatati ma’ żona kbira speċifika
tas-superfiċje tal-materjali kkunsidrati 
u/jew
(ii) proprjetajiet fiżjoċikimiċi speċifiċi li 
huma differenti minn dawk tan-
nanoforma tal-istess materjal.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li tiġi introdotta definizzjoni tan-nanomaterjali. Id-definizzjoni hawnhekk hija dik li 
sar ftehim dwarha mit-tliet istituzzjonijiet fil-kuntest tar-regolament dwar l-ikel ġdid.
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Emenda 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) ‘nanomaterjali’ tfisser kwalunkwe 
materjal prodott b’mod intenzjonat li 
għandu dimensjoni jew aktar ta’ 300 nm 
jew anqas jew li huwa kompost minn 
partijiet funzjonali diskreti, minn ġewwa
jew fis-superfiċje, li ħafna minnhom 
għandhom dimensjoni jew aktar tal-ordni 
ta’ 300 nm jew anqas, inklużi l-istrutturi, 
l-agglomerati jew l-aggregati, li jista’ 
jkollhom daqs ta’ aktar minn 300 nm iżda 
li għandhom proprjetajiet li huma 
karatteristiċi tan-nanoskala:
(i) il-proprjetajiet relatati ma’ żona kbira 
speċifika tas-superfiċje tal-materjali 
kkunsidrati;
(ii) proprjetajiet fiżjoċikimiċi speċifiċi li 
huma differenti minn dawk tan-
nanoforma tal-istess materjal.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-ittikkettjar ta’ nanosustanzi speċifiċi u d-dispożizzjonijiet potenzjali futuri 
dwar in-nanomaterjal, definizzjoni komprensiva ta’ nanomaterjal hija neċessarja sabiex 
tiżdied il-protezzjoni tal-konsumatur. Din għandha tikkunsidra firxa wiesa’ ta’ daqsijiet (sa 
300nm), in-nanoproprjetajiet speċifiċi ta’ dawn il-materjali partikolari, u tinkludi l-
agglomerati u l-aggregati.

Emenda 161
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “oġġetti tal-konsum” tfisser 
kwalunkwe unità li fiha parti elettrika jew 
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elettronika, li hija neċessarja għall-
funzjonament ta’ EEE u li viċe versa ma 
tistax taħdem mingħajr l-EEE; 

Or. en

(Sostituzzjoni tal-emenda 26.)Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-interdipendenza bejn l-EEE u l-oġġetti tal-konsum, l-oġġetti tal-konsum 
għandhom jiġu inklużi fid-Direttiva, iktar u iktar billi huma normalment għandhom ħajja 
iqsar u għalhekk isiru skart aktar malajr mill-EEE. Għalhekk definizzjoni għandha tiġi 
inkluża. Din id-definizzjoni hija limitata għall-unitajiet li għandhom partijiet 
elettriċi/elettroniċi. Għalhekk għandha tinkludi pereżempju l-kartriġis tat-toner attwali, iżda 
teskludi s-CDs, il-karti tal-istampar, it-trab tal-makni tal-ħasil tal-platti jew il-golji.

Emenda 162
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “installazzjoni fissa” għandha tfisser 
installazzjoni fissa fit-tifsira tal-Artikolu 
2(c) tad-Direttiva 2004/108/KE dwar il-
kompatibilità elettromanjetika, li hija 
armat, installata u bl-intenzjoni li tintuża
b’mod permanenti f’post definit minn 
qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Biex tiġi żgurata konsistenza ma’ leġiżlazzjonijiet oħra tal-UE, id-Direttiva RoHS  għandha 
tirreferi għad-definizzjoni eżistenti ta’ “Installazzjonijiet fissi” pprovduta fid-Direttiva 
2004/108/KE dwar il-kompatibilità elettromanjetika. It-tagħmir industrijali użat fil-fabbriki 
u l-proċessi industrijali għandu  jibqa’ barra mill-ambitu, minħabba li r-relevanza 
ambjentali tagħhom ma ġietx evalwata bħala sinifikanti mill-Kummissjoni.
Id-definizzjoni ta’ “prodott lest” għandha tiġi inkluża kif definita fid-dokument tal-FAQs, 
minħabba li tgħin biex jiġi identifikat aħjar l-ambitu, u tevita inċertezza dwar partijiet u 
komponenti.
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Emenda 163
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “installazzjoni fissa” għandha tfisser 
installazzjoni fissa fit-tifsira tal-artikolu 
2(c) tad-Direttiva 2004/108/KE dwar il-
kompatibilità elettromanjetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati konsistenza u koerenza aħjar mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra tal-UE, id-
Direttiva RoHS għandha tirreferi għad-definizzjoni eżistenti ta’ “Installazzjonijiet fissi” 
provduta fid-Direttiva 2004/108/KE dwar il-kompatibilità elettromanjetika. It-tagħmir 
industrijali użat fil-fabbriki u l-proċessi industrijali għandu jibqa’ barra mill-ambitu. L-
ewwel, ir-relevanza ambjentali tagħhom ma ġietx evalwata bħala sinifikanti fl-istudji ta’ 
tħejjija tal-Kummissjoni, u t-tieni, tali tagħmir ukoll ma jispiċċax fil-fluss tal-iskart 
muniċipali.

Emenda 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) “installazzjoni fissa” tfisser taħlita
partikolari ta’ diversi tipi ta’ apparat u, 
fejn applikabbli, tagħmir ieħor, li hu 
armat, installat u bl-intenzjoni li jintuża
b’mod permanenti f’post definit minn 
qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bl-objettiv li tiġi żgurata interpretazzjoni komuni tat-terminu “installazzjoni fissa” mill-Istati 
Membri kollha għandha tiġi inkluża definizzjoni. Id-Direttiva dwar il-Kompatibilità 
Elettromanjetika (EMC) (2004/108/KE) tinkludi din id-definizzjoni.
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Emenda 165
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “installazzjoni fissa” għandha tfisser 
installazzjoni fissa fit-tifsira tal-artikolu 
2(c) tad-Direttiva 2004/108/KE dwar il-
kompatibilità elettromanjetika, li hija 
armat, installata u bl-intenzjoni li tintuża
b’mod permanenti f’post definit minn 
qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Biex titjieb iċ-ċertezza legali għandha tiġi introdotta l-gwida mogħtija fl-FAQs tal-
Kummissjoni.

Emenda 166
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pb) “prodott lest” għandha tfisser 
kwalunkwe apparat  jew unità ta’ tagħmir   
li għandu funzjoni diretta, struttura tiegħu 
stess u – jekk applikabbli – ports u 
konnessjonijiet maħsuba għall- utenti 
finali. “Funzjoni diretta” hija definita 
bħala kwalunkwe funzjoni ta’ komponent 
jew prodott lest li jissodisfa l-użu speċifiku 
maħsub mill-manifattur fl-istruzzjonijiet 
għall-użu u għall-utenti finali. Din il-
funzjoni tista’ tkun disponibbli mingħajr 
aktar aġġustamenti jew konnessjonijiet 
oħra minn dawk sempliċi li jistgħu 
jitwettqu minn kulħadd.
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

Biex titjieb iċ-ċertezza legali, għandha tiġi introdotta l-gwida mogħtija fl-FAQs tal-
Kummissjoni.

Emenda 167
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pb) ‘aċċessorju’ jfisser kwalunkwe unità 
li fiha wieħed jew aktar partijiet elettriċi 
jew elettroniċi, imfassla biex tintuża mal-
EEE, li mhijiex meħtieġa għall-
funzjonament tal-EEE, iżda li ma tistax 
taħdem mingħajr l-EEE;

Or. en

(Sostituzzjoni tal-emenda 27.)Ġustifikazzjoni

L-RoHS għandha tinkludi wkoll l-aċċessorji. Definizzjoni għandha għalhekk tiġi inkluża. Din 
id-definizzjoni hija limitata għal unitajiet li għandhom partijiet elettriċi/elettroniċi. Għalhekk, 
tinkludi pereżempju lentijiet separati għall-kameras diġitali, iżda teskludi l-basket tal-kamera 
jew il-lenti.

Emenda 168
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ‘aċċessorju’ jfisser kwalunkwe unità 
elettrika separata użata mal-EEE biex 
tipprovdi l-funzjonalità, l-enerġija jew l-
interazzjoni tal-utent mal-EEE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mir-rapporteur tirriskja li tinkludi komponenti mhux elettriċi fl-EEE 
bħall-karta. Id-definizzjoni proposta hawnhekk teskludi l-karti iżda tinkludi ċ-ċarġers tat-
telefowns u l-majs tal-kompjuters.

Emenda 169
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pc) ‘parti elettrika jew elettronika’ tfisser 
kwalunkwe unità b’żewġ kondutturi tal-
konnessjoni jew aktar jew pjattaforma 
metallika, li hija parti minn ċirkwit 
elettriku, biex tiġi pprovduta funzjoni 
diskreta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi d-definizzjonijiet li għadhom kif ġew introdotti għall-“oġġett tal-konsum” u l-
“aċċessorju” jirreferu għall-fatt li fihom “parti elettrika jew elettronika”, għandha tingħata 
definizzjoni għal dawn il-partijiet.

Emenda 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pc) ‘mezzi tat-trasport’ tfisser vettura li 
fiha aktar minn żewġ roti użata għat-
trasport tan-nies jew il-merkanzija, bħall-
ajruplani, il-vapuri, il-ferroviji, it-
trammijiet, il-karozzi tal-linja, it-trakkijiet
u l-karozzi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-introduzzjoni tal-esklużjoni tal-“Mezzi tat-trasport” 
skont l-Artikolu 2.

Emenda 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pd) ‘installazzjonijiet industrijali fissi ta’ 
skala kbira’ jfissru taħlita partikolari ta’ 
diversi tipi ta’ apparat u, fejn applikabbli, 
tagħmir ieħor, li hu maħsub għall-użu 
f’ambjent industrijali, armat u installat 
b’mod permanenti f’post definit minn 
qabel u li ma jistax jitneħħa mingħajr il-
qerda tal-bini jew parti mill-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-introduzzjoni tal-esklużjoni tal-“Installazzjonijiet 
industrijali fissi ta’ skala kbira” skont l-Artikolu 2.

Emenda 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pe) ‘għodod industrijali ta’ skala kbira’
jfissru magni jew sistemi mfassla biex 
jintużaw fl-industrija biss. Huma jiġu 
installati minn persunal speċjalizzat 
impjegat mill-fabbrikant, l-utent, 
rappreżentant tal-fabbrikant jew 
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professjonisti speċjalizzati responsabbli 
għall-attività tal-installazzjoni biss. Huma 
jkunu stazzjonati b’mod permanenti 
matul il-fażi tal-użu tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-introduzzjoni tal-esklużjoni tal-“Għodod industrijali 
ta’ skala kbira” skont l-Artikolu 2.

Emenda 173
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) ‘installazzjonijiet industrijali fissi ta’ 
skala kbira’ jfissru taħlita partikolari ta’ 
diversi tipi ta’ apparat u, fejn applikabbli, 
tagħmir ieħor, li hu maħsub għall-użu 
f’ambjent industrijali, armat u installat 
b’mod permanenti f’post definit minn 
qabel, inklużi l-installazzjonijiet tat-tisħin 
u li normalment ma jistax jitneħħa 
mingħajr il-qerda tal-bini jew parti mill-
bini.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ċara ta’ installazzjonijiet industrijali fissi ta’ skala kbira hija meħtieġa wkoll.
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Emenda 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pf) ‘vetturi tal-iżvilupp’ jinkludu l-bords
u s-sistemi użati għall-evalwazzjoni, il-
validazzjoni, id-dimostrazzjoni, jew l-
iżvilupp u l-kampjuni tal-inġinerija li 
mhumiex maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq 
bħala unità unika funzjonali jew 
kummerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-introduzzjoni tal-esklużjoni tal-“Vetturi tal-iżvilupp” 
skont l-Artikolu 2.

Emenda 175
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) “nanomaterjal”: kwalunkwe materjal 
prodott intenzjonalment li d-daqs tal-
partikuli tiegħu nbidel.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tan-nanomaterjali hija ġustifikata minħabba li jissemmew fid-Direttiva.



PE439.865v01-00 64/76 AM\808689MT.doc

MT

Emenda 176
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) ‘funzjonament tajjeb’ tirreferi għall-
operazzjoni tal-funzjoni li tuża l-iktar
enerġija;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tagħmilha faċli biex jiġi identifikat it-tagħmir elettriku u elettroniku. Hija 
tevita li jkun hemm interpretazzjonijiet ħżiena u ssolvi l-problemi inerenti tat-tagħmir ibridu, 
li ma jaħdimx direttament bl-elettriku iżda li għandu komponenti elettroniċi li jgħinuh biex 
jaħdem. Barra minn hekk, l-Artikolu 3a tad-Direttiva jkopri t-tagħmir ddisinjat speċifikament 
biex jittrasferixxi, ikejjel u jiġġenera l-kurrenti elettriċi u l-kampijiet elettromanjetiċi.

Emenda 177
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

pb) ‘eżenzjoni tat-tip A’ tfisser eżenzjoni 
mill-applikazzjonijiet eżentati mill-
projbizzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) li 
għalihom, ma jeżistux jew ġeneralment 
ma jkunux disponibbli, soluzzjonijiet 
tekniċi li jippermettu l-produzzjoni tat-
tagħmir tal-istess kwalità bl-użu ta’ 
prodotti ta’ sostituzzjoni;

Or. pl
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Emenda 178
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - punt p c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

pc) ‘eżenzjoni tat-tip B’ tfisser eżenzjoni 
mill-applikazzjonijiet eżentati mill-
projbizzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) li 
għalihom mhuwiex fiżikament possibbli li 
tiġi żviluppata teknika għall-manifattura 
ta’ tagħmir tal-istess kwalità, jew ma 
hemm l-ebda element fiżjokimiku li bih 
jista’ jsir dan.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-kunċett tat-tipi ta’ eżenzjoni tippermetti li l-eżenzjonijiet kollha tad-
Direttiva jinġabru f’tabella waħda, filwaqt li tinżamm l-istess enumerazzjoni (ara l-emendi 
tal-Artikolu 5(1)(b) u l-Artikolu 6(1)(ba). Huwa importanti li tinżamm l-istess enumerazzjoni 
għan-negozji, billi din tevita spejjeż mhux mixtieqa għall-aġġornar tad-dokumentazzjoni. L-
introduzzjoni tat-tipi ta’ eżenzjonijiet tagħmilha faċli biex issir distinzjoni bejn eżenzjonijiet 
purament tekniċi (f’każijiet fejn in-negozji jsibuha diffiċli biex japplikaw teknoloġija 
partikolari) u eżenzjonijiet purament fiżiċi (f’każijiet fejn in-negozji jkollhom problemi bil-
proprjetajiet tal-elementi).

Emenda 179
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-EEE inklużi l-ispare parts għat-tiswija 
jew għall-użu mill-ġdid tiegħu mqiegħed
fis-suq ma jkunx fih is-sustanzi elenkati fl-
Anness IV.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-EEE inklużi l-ispare parts għat-tiswija 
jew għall-użu mill-ġdid tiegħu, il-kejbils, l-
oġġetti tal-konsum u l-aċċessorji, u 
partijiet għall-aġġornar tal-
funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità
mqiegħda fis-suq ma jkunx fihom is-
sustanzi elenkati fl-Anness IV, Parti A.

Or. en
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(Sostituzzjoni ta’ emenda 28.)

Ġustifikażżjoni

Din l-emenda hija konsegwenza tal-inklużjoni espliċita tal-kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-
aċċessorji fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Id-Direttiva għandha wkoll tapplika 
għall-partijiet għall-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità . Sottodiviżjoni tal-
Anness IV hija meħtieġa biex ikun hemm żmien fil-futur għal restrizzjonijiet ġodda.

Emenda 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-EEE inklużi l-ispare parts għat-tiswija 
jew għall-użu mill-ġdid tiegħu mqiegħed
fis-suq ma jkunx fih is-sustanzi elenkati fl-
Anness IV.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-EEE inklużi l-ispare parts għat-tiswija 
jew għall-użu mill-ġdid tiegħu, l-aġġornar 
tal-funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità
mqiegħda fis-suq ma jkunx fihom is-
sustanzi elenkati fl-Anness IV, Parti A.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi għall-Emenda 28 tar-Rapporteur. Hija repetuta f’dan il-punt 
biex tintroduċi s-sottodiviżjoni tal-Anness IV f’Parti A u Parti B.

Emenda 181
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-EEE, inklużi l-ispare parts għat-
tiswija jew għall-użu mill-ġdid tiegħu, il-
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kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-
aċċessorjii, u l-partijiet għall-aġġornar 
tal-funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità 
mqiegħda fis-suq ma jkunx fihom is-
sustanzi elenkati fl-Anness IV, Parti B.

Or. en

(Sostitzzjoni ta’ emenda 29.)

Ġustifikazzjoni

Sottodiviżjoni tal-Anness IV hija meħtieġa biex ikun hemm żmien fil-futur għal restrizzjonijiet 
ġodda.

Emenda 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, l-EEE inklużi l-ispare parts għat-
tiswija jew għall-użu mill-ġdid tiegħu, l-
aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib 
tal-kapaċità mqiegħda fis-suq ma jkunx 
fihom is-sustanzi elenkati fl-Anness IV, 
Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi għall-Emenda 29 tar-Rapporteur. Hija ripetuta f’dan il-punt 
biex tintroduċi s-sottodiviżjoni tal-Anness IV f’Parti A u Parti B.
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Emenda 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-EEE inklużi s-sustanzi elenkati fl-
Anness IVa huma ttikkettjati skont 
metodoloġija li għandha tiġi żviluppata 
skont l-Artikolu 6(1) inċiż 3 a (ġdid).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal xi sustanzi, ġie rrakkomandat it-tikkettar mill-istudju ta’ tħejjija tal-Öko-Institut. Fejn 
it-tikkettar itejjeb ir-riċiklabilità u s-sigurtà matul it-trattament tal-WEEE u jikkontribwixxi 
għall-informazzjoni tal-konsumaturi, din l-għażla għandha tiġi kkunsidrata. Għandha tiġi 
żgurata l-aqwa interkonnessjoni mad-Direttiva 2005/32/KE dwar it-twaqqif ta’ qafas għall-
iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija. (Din l-Emenda hija 
marbuta mal-Emenda tal-Artikolu 6(1) inċiż 3a ġdid u mal-Emenda fl-Anness IVa ġdid.)

Emenda 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal spare parts għat-tiswija jew l-użu 
mill-ġdid ta’ dawn li ġejjin:

imħassar

(a) L-EEE mqiegħed fis-suq qabel l-
1 ta’ Lulju 2006.
(b) Apparat mediku mqiegħed fis-suq 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014.
(c) Apparat mediku dijanjostiku in vitro 
mqiegħed fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2016.
(d) Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
imqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.
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(e) Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
imqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2017.
(f) L-EEE li bbenefika minn eżenzjoni u 
tqiegħed fis-suq qabel skadiet dik l-
eżenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza legali, dan għandu jkun kopert mill-Artikolu 2, bħal fil-proposti 
tagħna.

Emenda 185
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal spare parts għat-tiswija jew l-użu 
mill-ġdid ta’ dawn li ġejjin:

imħassar

a) L-EEE mqiegħed fis-suq qabel l-
1 ta’ Lulju 2006.
b) Apparat mediku mqiegħed fis-suq qabel 
l-1 ta’ Jannar 2014.
c) Apparat mediku dijanjostiku in vitro
mqiegħed fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2016.
d) Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll
imqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.
e) Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll
imqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta’ Jannar 2017.
f) L-EEE li bbenefika minn eżenzjoni u 
tqiegħed fis-suq qabel skadiet dik l-
eżenzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi żgurata iktar ċarezza, xi partijiet minn dan il-paragrafu tpoġġew fl-Anness 
IIIa, li jkopri t-tagħmir eskluż mill-ambitu ta’ din id-Direttiva.
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Emenda 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-ġdid 
ta’ dawn li ġejjin:

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għall-garanzija jew biex 
jappoġġjaw it-tiswija jew il-kalibrar mill-
ġdid tal-monitoraġġ industrijali u l-
istrumenti ta’ kontroll jew l-użu mill-ġdid, 
l-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib 
tal-kapaċità, ta’ dawn li ġejjin:”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għal spare parts huma meħtieġa biex jestendu ċ-ċiklu tal-ħajja tal-monitoraġġ 
industrijali u tal-istrumenti ta’ kontroll u biex tinżamm il-preċiżjoni tal-prestazzjoni tagħha 
bil-kalibrar mill-ġdid. L-ispare parts li jingħataw matul iż-żmien tal-garanzija u ta’ wara l-
garanzija jiffaċilitaw it-tiswija tal-EEE matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu mill-konsinna tiegħu
lill-utent li juża l-oġġett għall-ewwel darba. L-ispare parts jintużaw ukoll fuq bażi ta’ skambju 
temporanju waqt li l-istrumenti ta’ monitoraġġ industrijali u l-kontroll li ma jkunux qed 
jaħdmu jiġu kalibrati mill-ġdid  biex tinżamm l-preċiżjoni u konsegwentement jiġu ritornati 
lill-utenti u b’hekk jonqos iż-żmien meta ma jaħdmux l-applikazzjonijiet industrijali.

Emenda 187
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-ġdid 
ta’ dawn li ġejjin:

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għall-garanzija jew biex 
jappoġġja t-tiswija jew il-kalibrar mill-
ġdid tal-monitoraġġ industrijali u l-
istrumenti ta’ kontroll jew l-użu mill-ġdid, 
l-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib 
tal-kapaċità, ta’ dawn li ġejjin:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għal dawn l-iskambji li “mhumiex għall-bejgħ” huma meħtieġa biex 
jippermettu l-estensjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tat-tagħmir u ż-żamma tal-preċiżjoni tiegħu 
permezz tal-kalibrar mill-ġdid.

Emenda 188
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-ġdid 
ta’ dawn li ġejjin:

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-
ġdid, il-kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-
aċċessorji, u l-partijiet għall-aġġornar tal-
funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità ,
ta’ dawn li ġejjin:

Or. en

(Sostituzzjoni tal-Emenda 30. Marbuta mal-Emenda għall-Artikolu 4(1).)

Ġustifikazzjoni

Jekk l-ambitu ġenerali huwa estiż biex japplika għall-kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-
aċċessorji kif ukoll għall-partijiet għall-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità, 
dan għandu jiġi rifless fl-eżenzjoni korrispondenti.

Emenda 189
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-ġdid 
ta’ dawn li ġejjin:

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għall-garanzija jew biex 
jappoġġja t-tiswija jew il-kalibrar mill-
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ġdid tal-monitoraġġ industrijali u l-
istrumenti ta’ kontroll jew l-użu mill-ġdid,
l-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-titjib 
tal-kapaċità , ta’ dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għal dawn l-iskambji li “mhumiex għall-bejgħ” huma meħtieġa biex 
jippermettu l-estensjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tat-tagħmir u ż-żamma tal-akkuratezza tiegħu 
permezz tal-kalibrar mill-ġdid.

Emenda 190
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 - punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tagħmir minn negozju għal negozju,
fejn il-partijiet jiġu rkuprati mit-tagħmir 
imqiegħed fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2006 
u fejn l-użu mill-ġdid tal-partijiet 
irkuprati jista’ jiġi traċċjat u vverifikat, il-
proċess tal-użu mill-ġdid tista’ ssirlu 
verifika skont l-istandards ordnati u l-użu 
mill-ġdid tal-partijiet huwa nnotifikat 
b’mod ċar lill-konsumatur. Din l-
eżenzjoni għandha tkun valida għal 
perjodu ta’ 10 snin wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Maħsuba biex tiżgura li l-fabbrikanti, b’mod partikolari dawk li jagħmlu t-tagħmir tal-
istampar u tal-ikkuppjar, ikunu jistgħu jiġbru partijiet tal-magni qodma tagħhom biex 
jintużaw mill-ġdid f’magni ġodda. F’ħafna każijiet, il-maġġoranza tal-partijiet f’tali magni,
litteralment, bilkemm jgħaddu minn deterjorament matul l-operat normali tagħhom u jkunu 
tajbin daqslikieku kienu ġodda biex jintużaw mill-ġdid.
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Emenda 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika 
għall-użu mill-ġdid ta’ spare parts li 
jkunu ġew irkuprati mill-EEE li tqiegħed
fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2006 fit-
tagħmir imqiegħed fis-suq qabel l-1 ta’ 
Lulju 2016, bil-kundizzjoni li l-użu mill-
ġdid isir f’sistemi ta’ ritorn minn negozju 
għal negozju b’ċiklu magħluq u li tista’ 
ssirilhom verifika, u li l-użu mill-ġdid tal-
partijiet jiġi nnotifikat lill-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-effiċjenza tar-riżorsi, l-UE teħtieġ tippromwovi iktar l-użu mill-ġdid. Ir-
rimi, il-qerda jew is-sostituzzjoni prematura tal-ispare parts li jaħdmu tajjeb u li jistgħu 
jintużaw mill-ġdid, minħabba l-fatt li jkunu tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2006 u ma 
jikkonformawx mar-restrizzjonijiet tal-RoHS, tista’ tikkawża piż ambjentali mhux meħtieġ. 
Jekk din l-eżenzjoni temporanja ma tkunx permessa, dan iwassal għar-rimi tat-tagħmir kollu 
inkluża l-maġġoranza tal-partijiet li huma konformi mal-RoHS. Billi l-użu mill-ġdid isir 
f’sistema ta’ ritorn magħluqa, it-tmiem il-ħajja ta’ dawn il-partijiet se jkun ikkontrollat u 
mmaniġġjat kif xieraq.

Emenda 192
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal apparat mediku attiv impjantabbli. 
Sal-2020 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-esklużjoni ta’ apparat mediku 
impjantabbli bil-għan li tipproponi l-
inklużjoni.

imħassar
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi żgurata iktar ċarezza, xi partijiet minn dan il-paragrafu tpoġġew fl-Anness 
IIIa, li jkopri t-tagħmir eskluż mill-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 193
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
apparat mediku attiv impjantabbli. Sal-
2020 il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
esklużjoni ta’ apparat mediku impjantabbli 
bil-għan li tipproponi l-inklużjoni.

5. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
apparat mediku attiv impjantabbli. Sal-
2020 il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
esklużjoni ta’ apparat mediku impjantabbli 
bil-għan li tevalwa d-disponibilità ta’ 
alternattivi sikuri u affidabbli bbażati fuq 
il-pariri xjentifiċi u teknoloġiċi li 
tipproponi l-inklużjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Maħsuba biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda konflitt mal-ħtieġa li jiġi żgurat li l-apparat 
mediku attiv impjantabbli jkun disponibbli.

Emenda 194
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-paragrafu 1a ma għandux japplika 
għal spare parts għat-tiswija jew l-użu 
mill-ġdid, il-kejbils, l-oġġetti ta’ konsum u 
l-aċċessorji, u partijiet għall-aġġornar tal-
funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità ta' 
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dawn li ġejjin:
(a) L-EEE mqiegħed fis-suq qabel [...*],
(b) L-EEE li jibbenefika minn eżenzjoni u 
tqiegħed fis-suq qabel skadiet dik l-
eżenzjoni.
* daħħal id-data 42 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ.

Or. en

(Sostituzzjoni tal-Emenda 32.)

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni għall-kejbils, l-oġġetti tal-konsum, l-aċċessorji u l-ispare parts għall-EEE 
mqiegħed fis-suq qabel l-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet il-ġodda jew għall-EEE li 
jibbenefika minn eżenzjoni u tqiegħed fis-suq qabel skadiet dik l-eżenzjoni għandha tapplika 
b’analoġija għar-restrizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 195
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika
għall-applikazzjonijiet elenkati fl-
Annessi V u VI.

6. Il-paragrafu 1 u 1a m’għandhomx 
japplikaw għall-applikazzjonijiet elenkati 
fl-Annessi V, VI u VIa.

Or. en

(Korrezzjoni ta’ ommissjoni, li tisostitwixxi l-Emenda 33. Marbuta mal-Emendi tal-Artikolu
2(1) u 4(1a), l-Anness I u l-Anness VIa)

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ ambitu miftuħ teħtieġ Anness separat li jippermetti li jkun hemm 
applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għall-EEE li attwalment ma kinux 
jaqgħu fl-ambitu tal-RoHS jiġifieri dawk li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-ebda waħda mill-
ewwel 10 kategoriji. Jeħtieġ li jkun hemm possibilità għal eżenzjonijiet mir-restrizzjoni l-
ġdida proposta fil-paragrafu 1.
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Emenda 196
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-applikazzjonijiet elenkati fl-
Annessi V u VI.

6. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-applikazzjonijiet elenkati fl-Anness 
V.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI ġie inkorporat fl-Anness V. M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex ikun hemm lista 
separata ta’ eżenzjonijiet għall-apparat mediku u għall-istrumenti ta’ monitoraġġ u kontroll, 
billi dan jista’ joħloq konfużjoni fost il-produtturi dwar liema tagħmir għandu jidħol f’liema 
grupp. L-emenda hija wkoll rispons għall-introduzzjoni tat-tipi ta’ eżenzjoni fl-Artikolu 
5(1)(b) u 5(1)(ba) u għall-emenda tal-Artikolu 2(1), li tagħti ambitu miftuħ lid-Direttiva.


