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Emenda 197
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux 
aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent, li jkun ġej mill-użu ta’ sustanzi, 
b’mod partikolari s-sustanzi elenkati fl-
Anness III, li jeħtieġ li jiġi indirizzat 
f’livell Komunitarju, il-lista tas-sustanzi 
pprojbiti fl-Anness IV għandha tiġi 
rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija bbażata 
fuq il-proċess stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. 

7. Il-Kummissjoni għandha temenda l-
lista tas-sustanzi pprojbiti tal-Anness IV 
jekk jitqies li l-preżenza ta’ xi sustanza fil-
WEEE tikkawża riskju lis-saħħa tal-
bniedem jew lill-ambjent minħabba l-
proprjetajiet perikolużi tagħha, liema 
riskju mhux ikkontrollat b’mod adegwat u 
għandu jiġi indirizzat f’livell 
Komunitarju.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

L-evalwazzjoni tas-sustanzi invista ta’
restrizzjonijiet futuri kif ukoll ta’
eżenzjonijiet skont din id-Direttiva 
għandha: 
- tkun ibbażata fuq xjenza soda,
- tinkludi l-impatt tal-alternattivi u 

- tqis:

(a) kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi u

(b) id-disponibilità u l-affidabilità tal-
alternattivi.

Il-metodoloġija tal-evalwazzjoni tar-
restrizzjonijiet u l-eżenzjonijiet għas-
sustanzi għandha tqis l-impatti pożittivi u 
negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u s-
sikurezza tas-sustanzi u l-alternattivi 
potenzjali li hemm għalihom, fir-rigward
ta’ dawn li ġejjin:

- l-istadji kollha rilevanti taċ-ċiklu tal-
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ħajja tal-prodotti, inklużi x-xenarji ta’
tmiem il-ħajja tagħhom li jinvolvu l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-trattament ta’
WEEE,

- it-tixrid mhux ikkontrollat jew tixtrid 
diffuż fl-ambjent u

- l-esponiment tal-ħaddiema u l-ambjent
għal dawn is-sustanzi.

Iż-żieda ta’ sustanzi ġodda fl-Anness IV 
għandha tiġi kkunsidrata wara s-
sottomissjoni ta’ dossier mill-
Kummissjoni jew minn Stat Membru u 
wara l-konsultazzjoni ta’ dawn li ġejjin:

-il-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 18 tad-
Direttiva 2006/12/KE;

-il-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji 
tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi stabbilita mir-Regolament 
1907/2006;

- il-partijiet interessati, inklużi operaturi 
ekonomiċi, riċiklaturi, operaturi tat-
trattament, organizzazzjonijiet ambjentali 
u assoċjazzjonijiet tal-impjegati u l-
konsumaturi.

Id-dossier għandu jirreferi għal 
kwalunkwe rapport dwar is-sikurezza tas-
sustanzi kimiċi jew valutazzjoni tar-riskji
sottomessi skont ir-Regolament (KE) Nru
1907/2006 u kwalunkwe valutazzjoni tar-
riskji rilevanti sottomessa skont 
Regolamenti jew Direttivi oħrajn tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet u l-eżenzjonijiet futuri għal sustanzi abbażi tad-Direttiva RoHS għandhom 
ikunu msejsa fuq evalwazzjoni komprensiva li b’mod partikolari tqis l-aktar evidenza 
xjentifika reċenti. L-emenda timmira biex tiżgura li l-kriterji u l-proċeduri ta’ evalwazzjoni 
jkunu ċari u ma joħolqux ambigwitajiet.
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Emenda 198
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux 
aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent, li jkun ġej mill-użu ta’ sustanzi, 
b’mod partikolari s-sustanzi elenkati fl-
Anness III, li jeħtieġ li jiġi indirizzat 
f’livell Komunitarju, il-lista tas-sustanzi 
pprojbiti fl-Anness IV għandha tiġi 
rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija bbażata 
fuq il-proċess stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2)

7. Il-Kummissjoni għandha, bil-
kunsiderazzjoni tal-prinċipju 
prekawzjonarju, tirrevedi u temenda l-
lista tas-sustanzi pprojbiti tal-Anness IV 
jekk jitqies li xi sustanza li hemm fl-EEE 
jew fl-iskart li jirriżulta minnu hija 
detrimentali għall-irkupru u r-rimi bla 
ħsara għall-ambjent ta’ skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku jew tħalli impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent waqt l-użu u t-trattament tal-
WEEE. Għal dan l-iskop, il-Kummissjoni 
għandha tadotta metodoloġija għar-
reviżjoni u l-emenda tal-Anness IV, bil-
kunsiderazzjoni partikolari tal-kwistjoni 
jekk is-sustanza:
(a) jistax ikun li tħalli impatt negattiv fuq 
il-possibilitajiet li jsiru preparamenti
għall-użu mill-ġdid tal-EEE jew riċiklaġġ 
ta’ materjali ġejjin mill-WEEE; 
(b) jistax ikun li tikkawża tixrid mhux 
ikkontrollat jew tixrid diffuż fl-ambjent 
tas-sustanza jew ta’ residwi jew prodotti 
ta’ degradazzjoni li huma ta’ ħsara, matul 
il-preparamenti għall-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ jew trattament ieħor ta’
materjali ġejjin mill-WEEE;
(c) jistax ikun li tirriżulta f’esponiment 
inaċċettabbli ta’ ħaddiema involuti fil-
ġbir jew it-trattament ta’ WEEE.
Metodoloġija bħal din għandha 
tikkunsidra wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata 
koerenza mal-bqija tal-leġiżlazzjoni 
relatata mas-sustanzi kimiċi, b’mod 
partikolari r-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 (REACH), u għandha tagħmel 
użu mill-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni u 
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mill-gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
ipprovduti mill-ECHA fir-rigward tal-lista 
tas-sustanzi li jikkawżaw riskju kbir. 
Iż-żieda ta’ sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha titqies fuq talba tal-Kummissjoni 
jew ta’ Stat Membru. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(2)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Waqt it-tfassil ta’ proposti għal emenda tal-Anness IV, li huwa l-aktar anness importanti ta’
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha ssegwi linji gwida ddettaljati. Il-linji gwida tfasslu 
b’tali mod li jiżguraw li, qabelxejn, jiġu kkunsidrati n-nuqqasijiet tar-Regolament (KE) Nru
1907/2006 (REACH) fir-rigward tal-evalwazzjoni tas-sustanzi, b’referenza partikolari għall-
WEEE, b’rabta mal-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-tixrid mhux ikkontrollat fl-ambjent. Meta 
tippreżenta sustanzi ġodda għall-inklużjoni fid-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tissejjes 
fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-ECHA għal-lista tas-sustanzi li jikkawżaw riskju kbir. 

Emenda 199
Sergio Berlato

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod 
partikolari s-sustanzi elenkati fl-
Anness III, li jeħtieġ li jiġi indirizzat 
f’livell Komunitarju, il-lista tas-sustanzi 
pprojbiti fl-Anness IV għandha tiġi 
rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija bbażata 
fuq il-proċess stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej minn sustanza waqt ir-riċiklaġġ, l-
irkupru jew ir-rimi ta’ skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku, il-Kummissjoni 
tista’, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-
opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni 
tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi (ECHA), tirrevedi l-lista 
tas-sustanzi pprojbiti tal-Anness IV abbażi 
ta’ metodoloġija bbażata fuq il-kriterji li 
ġejjin:
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msemmija fl-Artikolu 18(2).

(a) evidenza li l-miżuri eżistenti mhumiex 
suffiċjenti għal kontroll adegwat tar-
riskju kkawżat mis-sustanza meta din 
tkun preżenti fi skart ta’ tagħmir elettriku 
u elettroniku;
(b) tagħrif dwar ir-riskji kkawżati lis-
saħħa tal-bniedem u lill-ambjent b’rabta 
mal-manifattura, l-użu u r-rimi tal-
alternattivi li hemm;
(c) valutazzjoni komparattiva tas-sustanza 
u tal-alternattivi proposti;
(d) ġustifikazzjoni tal-ħtieġa li tittieħed 
azzjoni f’livell Komunitarju u tal-fatt li r-
restrizzjoni hija l-aktar miżura adegwata 
meta jiġu kkunsidrati l-effikaċja u l-
prattikabilità tagħha u l-possibilità ta’
monitoraġġ; u
(e) kemm ir-riskju kkawżat lis-sikurezza 
tal-kunsumaturi minn sustanza li hemm 
fl-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
jaqbeż il-benefiċċji tagħha.
Il-Kummissjoni għandha tuża l-istess 
metodoloġija, mutatis mutandis, għat-
tneħħija ta’ xi sustanza mil-lista tas-
sustanzi pprojbiti tal-Anness IV.
Qabel ma temenda l-Anness IV, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta, fost l-
oħrajn, lill-produtturi tas-sustanzi użati 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku, lill-
produtturi ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku, lir-riċiklaturi ta’ tali tagħmir, 
lill-operaturi tal-impjanti tat-trattament 
tal-iskart, lill-organizzazzjonijiet 
ambjentali u lill-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli għall-pubbliku, fuq 
il-websajt tagħha, il-proposti u l-
ġustifikazzjonijiet relatati kollha u 
għandha tagħti lill-partijiet kollha 
interessati l-opportunità biex iressqu 
kummenti. Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-opinjonijiet irċevuti u 
għandha tibgħathom lill-Kumitat 
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imsemmi fl-Artikolu 18. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa ta’ din l-emenda, il-leġiżlatur jipprovdi gwida politika ċara biex il-Kummissjoni 
tkun tista’ tiżviluppa metodoloġija għar-reviżjoni tal-Anness IV. Il-metodoloġija għandha 
tkun imsejsa fuq ir-riskju u għandha tikkunsidra l-evidenza xjentifika kemm għas-sustanzi 
inklużi fl-Anness IV u kemm għall-alternattivi tagħhom. 

Emenda 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod 
partikolari s-sustanzi elenkati fl-
Anness III, li jeħtieġ li jiġi indirizzat 
f’livell Komunitarju, il-lista tas-sustanzi 
pprojbiti fl-Anness IV għandha tiġi 
rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija bbażata 
fuq il-proċess stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej minn sustanza waqt ir-riċiklaġġ, l-
irkupru jew ir-rimi ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku, il-Kummissjoni tista’, 
b’kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Valutazzjoni u tal-Kumitat għall-
Analiżi Soċjoekonomika tar-Riskji tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, 
tirrevedi l-lista tas-sustanzi pprojbiti tal-
Anness IV abbażi ta’ metodoloġija li 
tinkludi l-kriterji kollha li ġejjin:

1. Evidenza li l-miżuri eżistenti mhumiex 
suffiċjenti għal kontroll adegwat tar-
riskju kkawżat mis-sustanza meta din 
tkun preżenti fi skart ta’ tagħmir elettriku 
u elettroniku;
2. Tagħrif dwar ir-riskji kkawżati lis-
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saħħa tal-bniedem u lill-ambjent b’rabta 
mal-manifattura, l-użu u r-rimi tal-
alternattivi li hemm;
3. Valutazzjoni komparattiva tas-sustanza 
u tal-alternattivi proposti;
4. Ġustifikazzjoni tal-ħtieġa li tittieħed 
azzjoni f’livell Komunitarju u tal-fatt li r-
restrizzjoni hija l-aktar miżura adegwata 
meta jiġu kkunsidrati l-effikaċja u l-
prattikabilità tagħha u l-possibilità ta’
monitoraġġ; u
5. Kemm il-benefiċċju, għas-sikurezza tal-
kunsumatur, ta’ sustanza li hemm fl-
iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
jaqbeż ir-riskju kkawżat minnha.
Il-Kummissjoni għandha tuża l-istess 
metodoloġija, mutatis mutandis, għat-
tneħħija ta’ xi sustanza mil-lista tas-
sustanzi pprojbiti tal-Anness IV. Qabel 
ma temenda l-Anness IV, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, fost l-oħrajn, lill-
produtturi tas-sustanzi użati fit-tagħmir 
elettriku u elettroniku, lill-produtturi ta’
tagħmir elettriku u elettroniku, lir-
riċiklaturi ta’ tali tagħmir, lill-operaturi 
tat-trattament, lill-organizzazzjonijiet 
ambjentali u lill-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli għall-pubbliku, fuq 
il-websajt tagħha, il-proposti u l-
ġustifikazzjonijiet relatati kollha u 
għandha tagħti lill-partijiet kollha 
interessati l-opportunità biex iressqu 
kummenti. Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-opinjonijiet irċevuti u 
għandha wkoll tibgħathom lill-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 18.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa ta’ din l-emenda, il-leġiżlatur jipprovdi gwida politika ċara biex il-Kummissjoni 
tkun tista’ tiżviluppa metodoloġija għar-reviżjoni tal-Anness IV. Il-metodoloġija għandha 
tkun imsejsa fuq ir-riskju u għandha tikkunsidra l-evidenza xjentifika kemm għas-sustanza 
proposta għall-inklużjoni fl-Anness IV u kemm għall-alternattivi tagħha.

Emenda 201
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

B’mod partikolari, il-metodoloġija tal-
evalwazzjoni tas-sustanzi għall-finijiet ta’
din id-Direttiva għandha tkun imsejsa fuq 
xjenza soda, dejta rappreżentattiva u 
affidabbli u kwalunkwe rapport dwar is-
sikurezza tas-sustanzi kimiċi jew 
valutazzjoni tar-riskji sottomessi skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. Din il-
metodoloġija għandha, fost l-oħrajn, 
tinkludi valutazzjoni tal-impatt għall-
alternattivi li hemm u tikkunsidra:

(a) l-impatti soċjoekonomiċi,

(b) id-disponibilità u l-affidabilità tal-
alternattivi,
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(c) l-impatti pożittivi u negattivi fuq is-
saħħa tal-bniedem u s-sikurezza tas-
sustanzi u l-alternattivi potenzjali li hemm 
għalihom, fir-rigward:

- l-istadji kollha rilevanti taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-prodotti, inklużi x-xenarji ta’
tmiem il-ħajja tagħhom li jinvolvu l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-trattament ta’
WEEE,

- it-tixrid mhux ikkontrollat jew tixtrid 
diffuż fl-ambjent u

- l-esponiment tal-ħaddiema u tal-ambjent 
għal dawn is-sustanzi.

Sabiex tikkontribwixxi għal livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
ambjent, il-metodoloġija għandha tkun 
konsistenti mal-bqija tal-leġiżlazzjoni 
dwar is-sustanzi kimiċi, b’mod partikolari 
r-Regolament (KE) 1907/2006 (REACH),
u l-għarfien miksub mill-applikazzjoni ta’
din il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati impatti negattivi fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, huwa importanti li jiġu 
evalwati minn qabel il-konsegwenzi tat-tneħħija gradwali. Ir-Regolament REACH jipprovdi 
għal metodoloġija għar-restrizzjoni ta’ sustanzi li għandha tapplika wkoll għad-Direttiva 
RoHS. L-emenda tenfasizza aspetti partikolari li għandhom jiġu evalwati qabel ma tittieħed 
deċiżjoni dwar l-emenda tal-Anness IV tad-Direttiva RoHS. Tqis ukoll il-valur partikolari tad-
Direttiva RoHS fis-sens li tiffoka b’mod partikolari fuq l-istadju tal-iskart fiċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-EEE. Għandu jiġi żgurat li l-alternattivi ma joħolqux effetti negattivi imprevedibbli.

Emenda 202
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
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għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. L-
evalwazzjoni tas-sustanzi invista ta’
restrizzjonijiet futuri kif ukoll ta’
eżenzjonijiet skont din id-Direttiva 
għandha:

- tkun ibbażata fuq xjenza soda,
- tinkludi l-impatt tal-alternattivi u 
- tqis:
(a) kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi u
(b) id-disponibilità u l-affidabilità tal-
alternattivi.
Il-metodoloġija tal-evalwazzjoni tar-
restrizzjonijiet u l-eżenzjonijiet għas-
sustanzi għandha tqis b’mod partikolari l-
impatti pożittivi u negattivi fuq is-saħħa 
tal-bniedem u s-sikurezza tas-sustanzi u l-
alternattivi potenzjali li hemm għalihom, 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:
- l-istadji kollha rilevanti taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-prodotti, inklużi x-xenarji ta’
tmiem il-ħajja tagħhom li jinvolvu l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-trattament ta’
WEEE 
- it-tixrid mhux ikkontrollat jew tixtrid 
diffuż fl-ambjent
- l-esponiment tal-ħaddiema u tal-ambjent 
għal dawn is-sustanzi.
Metodoloġija bħal din għandha tiżgura l-
ikbar koerenza possibbli mal-bqija tal-
leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, 
b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru
1907/2006 (REACH), u l-għarfien miksub 
mill-applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni. 
B’mod partikolari għandu jsir referiment 
għal kwalunkwe rapport dwar is-sikurezza 
tas-sustanzi kimiċi jew valutazzjoni tar-
riskji sottomessi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji applikati f’dan il-proċess ta’ evalwazzjoni għandhom ikunu preċiżi kemm jista’ jkun 
u joħolqu kemm jista’ jkun inqas ambigwitajiet sabiex ikun żgurat li r-restrizzjonijiet futuri 
fuq sustanzi jkunu ġustifikati kif xieraq.

Emenda 203
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

L-evalwazzjoni tas-sustanzi invista ta’
restrizzjonijiet futuri kif ukoll ta’
eżenzjonijiet skont din id-Direttiva 
għandha

- tkun ibbażata fuq xjenza soda,
- tinkludi l-impatt tal-alternattivi u
- tqis:
(a) kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi u
(b) id-disponibilità u l-affidabilità tal-
alternattivi.
Il-metodoloġija tal-evalwazzjoni tar-
restrizzjonijiet u l-eżenzjonijiet għas-
sustanzi għandha tqis b’mod partikolari l-
impatti pożittivi u negattivi fuq is-saħħa 
tal-bniedem u s-sikurezza tas-sustanzi u l-
alternattivi potenzjali li hemm għalihom, 
fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:
- l-istadji kollha rilevanti taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-prodotti, inklużi x-xenarji ta’
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tmiem il-ħajja tagħhom li jinvolvu l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-trattament ta’
WEEE,
- it-tixrid mhux ikkontrollat jew tixtrid 
diffuż fl-ambjent,
- l-esponiment tal-ħaddiema u tal-ambjent 
għal dawn is-sustanzi.
Metodoloġija bħal din għandha tiżgura l-
ikbar koerenza possibbli mal-bqija tal-
leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, 
b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 (REACH), u l-għarfien miksub 
mill-applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni. 
B’mod partikolari għandu jsir referiment 
għal kwalunkwe rapport dwar is-sikurezza 
tas-sustanzi kimiċi jew valutazzjoni tar-
riskji sottomessi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet u l-eżenzjonijiet futuri għal sustanzi skont id-Direttiva RoHS għandhom 
ikunu msejsa fu evalwazzjoni xjentifika. Il-kriterji applikati f’dan il-proċess ta’ evalwazzjoni 
għandhom ikunu preċiżi kemm jista’ jkun u joħolqu kemm jista’ jkun inqas ambigwitajiet 
sabiex ikun żgurat li r-restrizzjonijiet futuri fuq sustanzi jkunu ġustifikati kif xieraq. Għandu 
jiġi żgurat li l-alternattivi ma joħolqux effetti negattivi imprevedibbli.

Emenda 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 

7. Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, li jkun 
ġej mill-użu ta’ sustanzi, b’mod partikolari 
s-sustanzi elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ 
li jiġi indirizzat f’livell Komunitarju, il-
lista tas-sustanzi pprojbiti fl-Anness IV 
għandha tiġi rriveduta skont il-proċess 
iddefinit fl-Artikoli 69 sa 73 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.
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mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Huwa essenzjali li l-evalwazzjoni ta’ dawn 
is-sustanzi tkun imsejsa fuq dejta 
xjentifika rappreżentattiva u affidabbli li 
tkejjel l-impatti pożittivi u negattivi 
eżistenti u konċepibbli. Fost affarijiet 
oħrajn, il-metodoloġija għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-impatt tal-alternattivi li 
hemm (disponibilità u prattikabilità) u 
għandha tikkunsidra l-aspetti ambjentali 
u xjentifiċi kif ukoll l-aspetti ekonomiċi u 
soċjali tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-
prodott. 
Sabiex tikkontribwixxi għal livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
ambjent, din il-metodoloġija għandha 
tkun koerenti mar-Regolament (KE) Nru
1907/2006.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati effetti ta’ ħsara fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem b’rabta mal-
projbizzjoni ta’ ċerti sustanzi, huwa importanti li jiġu evalwati minn qabel il-konsegwenzi ta’
tali miżura. Id-Direttiva REACH tiddeskrivi proċedura għar-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti 
sustanzi kimiċi li hija rilevanti u li għandha tapplika wkoll fir-rigward tad-Direttiva RoHS.

Emenda 205
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jkun hemm riskju mhux 
aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u l-

7. Meta jkun hemm riskju għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, li jkun ġej mill-użu 
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ambjent, li jkun ġej mill-użu ta’ sustanzi, 
b’mod partikolari s-sustanzi elenkati fl-
Anness III, li jeħtieġ li jiġi indirizzat 
f’livell Komunitarju, il-lista tas-sustanzi 
pprojbiti fl-Anness IV għandha tiġi 
rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija bbażata 
fuq il-proċess stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2)

ta’ sustanzi, b’mod partikolari s-sustanzi 
elenkati fl-Anness III, li jeħtieġ li jiġi 
indirizzat f’livell Komunitarju, il-lista tas-
sustanzi pprojbiti fl-Anness IV għandha 
tiġi rriveduta bl-użu ta’ metodoloġija 
bbażata fuq il-proċess stabbilit fl-
Artikoli 69 sa 72 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2)

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-terminu “riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent” huwa terminu li 
jindika aktar ir-riżultat ta’ xi valutazzjoni milli l-punt tat-tluq tagħha.

Emenda 206
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra rakkomandazzjonijiet ġodda għall-
inklużjoni ta’ sustanzi fl-Anness XIV tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, il-
Kummissjoni għandha tipproponi ż-żieda 
ta’ dawn is-sustanzi fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta’ prijorità skont l-Anness III għandha tiġi konnessa b’mod ċar ma’ kriterji 
speċifiċi msejsa fuq it-tniżżil tal-kandidati fil-lista u r-rakkomandazzjoni għall-inklużjoni ta’
xi sustanza fl-Anness XIV tar-Regolament 1907/2006.
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Emenda 207
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Qabel ma jiġi emendat l-Anness IV, 
għandhom jiġu kkonsultati l-partijiet 
interessati, b’mod partikolari l-produtturi 
ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi 
l-SMEs, il-produtturi ta’ sustanzi użati fit-
tagħmir elettriku u elettroniku, u l-
organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-
ambjent u tal-konsumatur. 
Għal dan l-iskop għandu jiġi stabbilit 
Forum ta’ Konsultazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, fuq il-websajt 
tagħha, il-proposti u l-ġustifikazzjonijiet 
relatati kollha u għandha tagħti lill-
partijiet kollha interessati l-opportunità 
biex iressqu kummenti relatati. 
Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
kummenti rċevuti kollha u għandha 
tikkunsidrahom għall-proċedimenti 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.
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Emenda 208
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tistipula 
regoli ddettaljati dwar it-teħid ta’
kampjuni, l-ispezzjoni ta’ tagħmir 
elettroniku u dimostrazzjoni ta’
konformità mal-valuri tal-konċentrazzjoni 
massima msemmija fl-Artikolu 4(2), 
b’kunsiderazzjoni partikolari tal-
kapaċitajiet tal-SMEs.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva RoHS ma tirreferi għall-ebda regoli, u b’hekk tagħmilha diffiċli għall-aħħar 
għall-manifatturi li jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq fi Stati Membri oħra. B’hekk jinħolqu spejjeż għoljin. Kieku l-Kummissjoni tistipula 
regoli għall-Istati Membri dwar kif tista’ tiġi żgurata l-konformità ma’ din id-Direttiva, kieku 
tgħin biex jiġu evitati spejjeż bla bżonn u l-ħtieġa għal rikonoxximent reċiproku tar-riżultati 
tat-testijiet imwettqa mill-awtoritajiet tas-sorveljanza.

Emenda 209
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Il-Kummissjoni għandha tistipula 
standard li jiddefinixxi dikjarazzjoni dwar 
materjali ta’ referenza għall-materjali, il-
komponenti u l-partijiet tal-EEE. Din id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi dettalji 
dwar il-konċentrazzjoni tas-sustanzi 
regolati fl-EEE, l-identità tal-persuna li 
toħroġ id-dikjarazzjoni, l-eżenzjonijiet li 
japplikaw għall-komponenti jew partijiet 
u tagħrif ieħor iddefinit mill-
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Kummissjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tal-produzzjoni ta’ dokumentazzjoni teknika u taċ-ċertifikazzjoni tat-twettiq ta’
testijiet ta’ konformità mad-Direttiva RoHS huma għoljin ħafna għall-SMEs. Fl-ebda każ 
m’għandu jiġi aċċettat li r-rekwiżiti ta’ rappurtaġġ joħolqu piżijiet żejda lill-SMEs fi żmien il-
kriżi. Għaldaqstant, qed jiġi propost dokument li jista’ jintuża minflok, bil-għan ta’
preżunzjoni ta’ konformità mad-Direttiva favur l-SMEs. Huwa importanti li l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tal-Istati Membri jqisu dak id-dokument bħala dokumentazzjoni teknika.

Emenda 210
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, għall-finijiet 
ta’ adattament tal-annessi għall-progress 
xjentifiku u tekniku, tadotta l-miżuri li 
ġejjin:

1. Sabiex isir possibbli l-adattament tal-
Annessi V, VI u VIa għall-progress 
xjentifiku u tekniku, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, permezz ta’ atti delegati 
f’konformità mal-Artikolu 18, miżuri li:

Or. en

(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

Għandhom jiġu ddelegati setgħat lill-Kummissjoni biex tiddeċiedi fuq ċerti annessi biss –
dawk li jkopru eżenzjonijiet (l-Annessi V, VI u VIa).
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Emenda 211
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, għall-finijiet 
ta’ adattament tal-annessi għall-progress 
xjentifiku u tekniku, tadotta l-miżuri li 
ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha, għall-finijiet 
ta’ adattament tal-annessi għall-progress 
xjentifiku u tekniku u b’referenza għall-
kriterji stipulati fl-Artikolu 4(7), b’mod 
partikolari l-irkupru u r-rimi tal-iskart 
tat-tagħmir elettriku u elettroniku li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent, tadotta l-
miżuri li ġejjin:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika r-responsabilitajiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-adattament tal-
annessi għall-progress xjentifiku u tekniku. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi bl-għarfien 
tal-fatti kollha u bil-prekawzjoni dovuta, b’mod partikolari fejn tidħol il-proċedura ta’
eżenzjoni, sabiex jiġu evitati l-każijiet ta’ inkonsistenza mal-leġiżlazzjoni tar-REACH u biex 
jisseddqu l-miri ambizzjużi stabbiliti fir-rigward tal-ambjent. 

Emenda 212
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kwalunkwe emenda meħtieġa għall-
Anness II;

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tixtieq tagħti lid-Direttiva struttura aktar koerenti Dan il-punt ġie inkorporat 
bis-sħiħ fil-verżjoni ġdida proposta għall-Artikolu 5.1.
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Emenda 213
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-istabbiliment tal-valuri ta’
konċentrazzjoni massima ttolerati għal 
kull sustanza elenkata fl-Anness IV;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma jiġri fil-każ tad-Direttiva RoHS eżistenti, il-valuri ta’ konċentrazzjoni massima
(MCVs) għandhom jiġu stabbiliti għal kull sustanza pprojbita ġdida. 

Emenda 214
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tinkludi materjali u komponenti tal-
EEE fl-Annessi V u VI fejn tiġi ssodisfata 
waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

(b) Tinkludi materjali u komponenti tal-
EEE tat-tip A fl-Anness V fejn tiġi 
ssodisfata waħda minn dawn il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni ta’ din l-emenda huwa li ssir distinzjoni bejn l-eżenzjonijiet abbażi tat-tip 
tagħhom. L-eżenzjonijiet tat-tip A jkopru l-każijiet fejn sostitut jeżisti, iżda ma jistax jintuża 
minħabba limitazzjonijiet tekniċi relatati mal-produzzjoni. L-eżenzjonijiet tat-tip B jkopru 
problemi xjentifiċi u n-nuqqas ta’ sostituti bl-istess proprjetajiet fiżikokimiċi li jistgħu jaqdu l-
istess funzjoni. Din l-emenda tirrikonoxxi l-fatt li, biex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti tad-
Direttiva, ikun eħfef biex isiru tibdiliet fit-tekniki tal-produzzjoni milli tibdiliet li jirrikjedu 
riċerka dwar materjali ġodda.
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Emenda 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b – inċiz 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– id-disponibbiltà u l-affidabbiltà tas-
sostituti mhumiex żgurati,

– id-disponibbiltà u l-affidabbiltà tas-
sostituti mhumiex żgurati. Il-Kummissjoni 
għandha tkun kawta fejn jidħlu 
sitwazzjonijiet li jinvolvu monopolju jew 
restrizzjoniijet fir-rigward tal-proprjetà 
intellettwali bħala raġuni potenzjali ta’
disponibilità insuffiċjenti ta’ sostituti. 
Sitwazzjonijiet bħal dawn għandhom 
jissemmew fl-studju ta’ evalwazzjoni 
rispettiv li jakkumpanja l-applikazzjonijiet 
għal eżenzjoni, u għandhom jiġu 
ppreżentati rakkomandazzjonijiet dwar kif 
tista’ tiġi tindirizzata s-sitwazzjoni biex 
tintlaħaq distribuzzjoni usa’ ta’ xi sostitut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet relatati mad-dritt tal-proprjetà intellettwali u s-sitwazzjonijiet li jinvolvu 
monopolju b’rabta ma’ sostituti jew għażliet ġodda fir-rigward tad-disinn jista’ jkun li 
jinfluwenzaw il-kunsiderazzjonijiet dwar id-disponibilità bħala parti tal-proċedura ta’
eżenzjoni. Fil-każijiet fejn tingħata eżenzjoni minħabba disponibilità insuffiċjenti relatata ma’
tali restrizzjonijiet marbuta mad-dritt tal-proprjetà intellettwali jew sitwazzjonijiet 
monopolistiċi, għandha tingħata enfasi lil dan il-fatt fil-valutazzjoni rilevanti. Għandhom 
jingħataw rakkomandazzjonijiet favur tibdil fis-sitwazzjoni, sabiex ikun hemm inċentivi għat-
tixrid ta’ innovazzjonijiet.

Emenda 216
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-impatti negattivi ambjentali, għas-saħħa 
jew is-sikurezza tal-konsumatur jew 
soċjoekonomiċi kkawżati mis-sostituzzjoni 

- l-impatti negattivi ambjentali, għas-saħħa 
jew is-sikurezza tal-konsumatur jew 
soċjoekonomiċi kkawżati mis-sostituzzjoni 
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x’aktarx li huma ogħla mill-benefiċċji 
ambjentali, għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
konsumatur u/jew soċjoekonomiċi 
tagħhom;

x’aktarx li huma ogħla mill-benefiċċji 
ambjentali, għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
konsumatur.

Or. sv

Emenda 217
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-tneħħija jew is-sostituzzjoni tagħhom 
permezz ta’ bidliet fid-disinn jew fil-
materjali u l-komponenti li ma jeħtieġu l-
ebda materjal jew sustanza msemmi(ja) fl-
Artikolu 4(1) mhijiex prattika mil-lat 
xjetnifiku jew tekniku;

- it-tneħħija jew is-sostituzzjoni tagħhom 
permezz ta’ bidliet fid-disinn jew fil-
materjali u l-komponenti li ma jeħtieġu l-
ebda materjal jew sustanza msemmi(ja) fl-
Artikolu 4(1) hija diffiċli jew mhijiex 
prattika mil-lat tekniku;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni ta’ din l-emenda huwa li ssir distinzjoni bejn l-eżenzjonijiet abbażi tat-tip 
tagħhom. L-eżenzjonijiet tat-tip A jkopru l-każijiet fejn sostitut jeżisti, iżda ma jistax jintuża 
minħabba limitazzjonijiet tekniċi relatati mal-produzzjoni. L-eżenzjonijiet tat-tip B jkopru 
problemi xjentifiċi u n-nuqqas ta’ sostituti bl-istess proprjetajiet fiżikokimiċi li jistgħu jaqdu l-
istess funzjoni. Din l-emenda tirrikonoxxi l-fatt li, biex ikunu sodisfati r-rekwiżiti tad-
Direttiva, ikun eħfef biex isiru tibdiliet fit-tekniki tal-produzzjoni milli tibdiliet li jirrikjedu 
riċerka dwar materjali ġodda.

Emenda 218
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt bb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Tinkludi materjali u komponenti tal-
EEE tat-tip B fl-Anness V fejn tiġi 
ssodisfata waħda minn dawn il-
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kundizzjonijiet li ġejjin: 
- it-tneħħija jew is-sostituzzjoni tagħhom 
permezz ta’ bidliet fid-disinn jew materjali 
u komponenti li ma jeħtieġu l-ebda 
materjal jew sustanza msemmi(ja) fl-
Artikolu 4(1) hija diffiċli mil-lat xjentifiku 
jew mhijiex prattika minħabba l-
proprjetajiet fiżikokimiċi ta’ dawn l-
elementi jew sustanzi;
- id-disponibbiltà u l-affidabbiltà tas-
sostituti mhumiex żgurati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda, li tkopri l-Artikolu 5(1)(bb), tifforma parti mir-riorganizzazzjoni tal-Anness V. L-
għan ewlieni tagħha huwa li tistabbilixxi li xi wħud mill-eżenzjonijiet diġà aċċettati huma 
marbuta mhux ma’ bidliet teknoloġiċi, iżda mal-proprjetajiet fiżiċi tal-elementi kkonċernati. 
Sabiex ikun possibbli l-użu ta’ sostituti f’dawn il-każijiet, tinħtieġ riċerka ta’ bażi sostanzjali 
għall-iżvilupp ta’ materjali ġodda, li mbagħad jistgħu jiddaħħlu fil-produzzjoni. (Din l-
emenda għandha tiġi kkundidrata f’konnessjoni mal-emendi għall-Artikoli 5(1)(bb), 5(1), 
5(1)(cc), 5(2) u 5(2a) u l-Annessi V u VI.).

Emenda 219
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitħassru l-materjali u l-komponenti tal-
EEE mill-Annessi V u VI fejn il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) ma 
għadhomx qed jiġu ssodisfati.

(c) jitħassru l-materjali u l-komponenti tal-
EEE tat-tip A mill-Anness V wara perjodu 
ta’ sena fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
punt (b) ma għadhomx qed jiġu ssodisfati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmira biex jiġi żgurat li l-eżenzjonijiet tat-tip A biss jistgħu jitħassru mill-
Anness V. L-eżenzjonijiet tat-tip B, sabiex ikunu jistgħu jitħassru, l-ewwel għandhom jinbidlu 
f’eżenzjonijiet tat-tip A. Id-dewmien ta’ sena bejn id-deċiżjoni dwar it-tħassir ta’ eżenzjoni 
mill-Anness u l-implimentazzjoni tagħha mill-Istati Membri kollha huwa neċessarju għaż-
żamma tal-flussi ta’ produzzjoni u biex jiġi evitat it-telf finanzjarju u marbut mal-inventarju u 
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l-iġġenerar ta’ skart bla bżonn. (Din l-emenda għandha tiġi kkundidrata f’konnessjoni mal-
emendi għall-Artikoli 5(1)(bb), 5(1), 5(1)(cc), 5(2) and 5(2a) u l-Annessi V u VI.)

Emenda 220
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 18(2).

Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu rriveduti bl-użu ta’
metodoloġija bbażata fuq il-proċess 
stabbilit fl-Artikoli 69 sa 72 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006. Il-
miżuri maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Issir referenza għall-istrumenti tar-REACH għar-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi diġà fl-
Artikolu 4 (7). Iżda skont l-Artikolu 69 tar-Regolament REACH, dawn jipprevedu wkoll 
reviżjoni ta’ restrizzjonijiet eżistenti. Biex ikun hemm trattament konsegwenti, l-istrumenti 
tar-REACH għandhom jiġu integrati b’mod olistiku, u b’hekk anki fir-rigward tad-
dispożizzjoni tal-Artikolu 5 (1c). Din id-dispożizzjoni tipprovdi li wara l-eżami tal-
eżenzjonijiet għandu jkun possibbli anki t-tħassir tagħhom.

Emenda 221
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt ca (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jinbidlu l-eżenzjonijiet tat-tip B 
f’eżenzjonijiet tat-tip A fejn il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 
5(1)(bb) m’għadhomx qed jiġu ssodisfati.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkopri l-każijiet fejn eżenzjonijiet huma ttrasferiti mill-qasam tar-riċerka ta’
bażi għal dak tal-applikazzjoni ġenerali. Meta tiġi żviluppata soluzzjoni li m’għadhiex 
tirrikjedi l-preżenza tas-sustanza jew l-element irregolat(a), il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 5(1)(bb) m’għadhomx qed jiġu ssodisfati. Fuq proposta tal-Kummissjoni, l-eżenzjoni 
tinbidel f’eżenzjoni tat-tip A marbuta mat-tixrid teknoloġiku. (Din l-emenda għandha tiġi 
kkundidrata f’konnessjoni mal-emendi għall-Artikoli 5(1)(bb), 5(1), 5(1)(cc), 5(2) u 5(2a) u l-
Annessi V u VI.).

Emenda 222
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Dawk il-miżuri għandhom jiġu adottati
b'mod individwali.

Or. en

(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

Għalissa, il-Kummissjoni inkludiet fl-istess pakkett proposti differenti għal eżenzjonijiet. 
B’hekk, id-deċiżjonijiet dwar l-eżenzjonijiet – li fis-sustanza tagħhom huma kompletament 
indipendenti minn xulxin – jintrabtu ma’ xulxin. Sabiex ikunu jistgħu joġġezzjonaw għal 
eżenzjoni waħda, il-Kunsill jew il-Parlament ikollhom joġġezzjonaw għall-eżenzjonijiet kollha 
proposti. Peress li dan jista’ jkun sproporzjonat, jista’ fir-realtà jikkomprometti d-dritt ta’
kontroll tal-leġiżlatur. L-eżenzjonijiet u t-tħassir tagħhom għandhom ikunu deċiżi b'mod 
individwali abbażi tal-merti tagħhom stess. 



AM\809039MT.doc 27/115 PE439.897v01-00

MT

Emenda 223
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri tat-tip B adottati skont il-
punt b tal-paragrafu 1 għandhom ikunu 
rriveduti kull erba’ snin. Meta jsiru dawn 
ir-reviżjonijiet, il-Kummissjoni għandha, 
abbażi tal-evidenza xjentifika u teknika, 
tistabbilixxi jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-punt (b) għadhomx qed jiġu 
ssodisfati. Jekk dawk il-kundizzjonijiet 
għadhom qed jiġu ssodisfati, il-
Kummissjoni għandha ġġedded l-
eżenzjoni sar-reviżjoni li jmiss. L-
applikazzjonijiet għal eżenzjonijiet ġodda 
għandhom jitressqu mill-kumpaniji jew 
ir-rappreżentanti tagħhom f’konformità 
mal-Artikolu 5a.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Emenda 224
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw, każ 
b’każ, id-data tar-reviżjoni tal-inklużjoni 
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jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

ta’ kwalunkwe materjal u applikazzjoni 
tal-EEE fl-Annessi V u VI. Waqt il-
proċess tal-ispeċifikar tal-perjodu ta’
validità ta’ xi eżenzjoni għandhom 
jitqiesu, b’mod partikolari, il-perjodi 
adegwati meħtieġa għat-tqegħid fis-suq 
ta’ EEE li fih alternattivi kif ukoll il-
funzjonalità teknika u l-affidabilità tat-
tagħmir.
Kwalunkwe applikazzjoni għal eżenzjoni 
jew għat-tiġdid għandha titressaq lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għal eżenzjoni 
jew għat-tiġdid tagħha mhux aktar tard 
minn 9 xhur wara t-tressiq tal-
applikazzjoni. 
Fil-każijiet fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi
li mhux se ġġedded xi eżenzjoni, għandha 
tippubblika ġustifikazzjoni kif ukoll il-
kummenti li tkun irċeviet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ tat-tip “daqs wieħed tajjeb għal kulħadd” kif propost mill-Kummissjoni billi 
stabbiliet perjodu massimu ta’ validità ta’ 4 snin għall-eżenzjonijiet kollha mid-Direttiva
RoHS mhux prattikabbli. Meta wieħed jikkunsidra ċ-ċikli ta’ investiment għall-innovazzjoni 
ta’ EEE li għalih ġew stabbiliti pjanijiet fuq medda twila għall-prodotti, il-perjodi ta’ żmien 
proposti mhumiex realistiċi. Għandu jiġi stabbilit qafas ta’ żmien realistiku u ġustifikat każ 
b’każ.

Emenda 225
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 jistgħu jiġġeddu każ b’każ u 
għandhom ikunu validi sakemm il-
Kummissjoni tiddeċiedi jew li ġġedded jew 
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tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni.

li tħassar l-eżenzjoni, fil-kuntest ta’
reviżjoni ta’ żmien limitat, bil-kundizzjoni 
li applikazzjoni għat-tiġdid titressaq mhux 
aktar tard minn tmintax-il xahar qabel 
tiskadi eżenzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi, mhux aktar tard minn sitt xhur 
qabel tiskadi l-eżenzjoni, dwar kwalunkwe 
applikazzjoni għat-tiġdid li titressaq fiż-
żminijiet stabbiliti.
Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
hijiex aċċettata jew irrifjutata l-eżenzjoni, 
fi żmien tnax-il xahar wara li tkun irċeviet 
applikazzjoni għal eżenzjoni fir-rigward 
ta’ prodotti attwalment mhux inklużi fl-
ambitu.
(a) Kull meta tittieħed deċiżjoni favur l-
inklużjoni ta’ materjali u komponenti tal-
EEE fl-Annessi V u VI, għandha 
tispeċifika:
– il-materjali u komponenti speċifiċi tal-
EEE li għandhom jiġu inklużi fl-Annessi 
V u VI;
– jekk applikabbli, it-tibdiliet fl-
enumerazzjonijiet tal-Annessi V u VI; 
– arranġamenti tranżitorji: 
– id-data jew id-dati li fihom l-
eżenzjonijiet jew se jiġġeddu jew se 
jitħassru (minn hawn ’il quddiem 
imsemmija “id-data/i ta’ reviżjoni”); 
Il-Kummissjoni għandha tikkonferma l-
irċevuta ta’ kull applikazzjoni għal 
eżenzjoni u talloka numru lill-
applikazzjoni, li għandu jintuża għall-
korrispondenza kollha dwar l-
applikazzjoni sakemm tkun kompluta r-
reviżjoni. L-applikazzjonijiet għall-
inklużjoni ta’ materjali u komponenti tal-
EEE fl-Annessi V u VI għandhom 
jinkludu t-tagħrif iddefinit f’konformità 
mal-Artikolu 6 wara l-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 18(2).
b) Kull meta tittieħed deċiżjoni favur it-
tħassir ta’ materjali u komponenti tal-
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EEE mill-Annessi V u VI, għandha 
tispeċifika għal kull eżenzjoni: 
– il-materjali u l-komponenti tal-EEE li 
għandhom jitħassru mill-Annessi V u VI 
u/jew, fejn il-miżuri jwasslu biex 
jillimitaw l-ambitu ta’ eżenzjoni(jiet) 
eżistenti, l-emendi meħtieġa għall-
materjali u l-komponenti tal-EEE fl-
Annessi V u VI;
– jekk applikabbli, it-tbidliet fl-
enumerazzjoni tal-Annessi V u VI;
– arranġamenti tranżitorji:
– id-data jew id-dati li fihom materjali u 
komponenti tal-EEE se jitħassru mill-
Annessi V u VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhix f’waqtha l-limitazzjoni tal-eżenzjonijiet kollha għall-istess perjodu ta’ erba’ snin. 
Approċċ każ b’każ jagħmel aktar sens, iżda jirrikjedi proċedura trasparenti li tipprovdi 
sikurezza legali u prevvedibilità. Il-Kummissjoni għandha tingħata skadenza għall-
kunsiderazzjoni ta’ eżenzjonijiet ġodda sabiex tiġi żgurata aktar ċertezza legali.

Emenda 226
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw, każ 
b’każ, id-data ta’ reviżjoni għall-
inklużjoni ta’ kwalunkwe materjal u 
applikazzjoni tal-EEE fl-Annessi V u VI.
Waqt il-proċess tal-ispeċifikar tal-perjodu 
ta’ validità ta’ xi eżenzjoni għandhom 
jitqiesu, b’mod partikolari, il-perjodi 
adegwati meħtieġa għat-tqegħid fis-suq 
ta’ EEE li fih alternattivi kif ukoll il-
funzjonalità teknika u l-affidabilità tat-
tagħmir. 
Kwalunkwe applikazzjoni għal eżenzjoni 
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jew għat-tiġdid għandha titressaq lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għal eżenzjoni 
jew għat-tiġdid tagħha mhux aktar tard 
minn disa’ xhur wara t-tressiq tal-
applikazzjoni.
Fil-każijiet fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi 
li mhux se ġġedded xi eżenzjoni, għandha 
tippubblika ġustifikazzjoni kif ukoll il-
kummenti li tkun irċeviet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop għandu jkun il-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-produzzjoni ta’ prodotti aktar 
aċċettabbli mil-lat ambjentali. Il-prodotti għandhom ċikli ta’ produzzjoni differenti ħafna 
bejniethom, xi wħud qosra u xi wħud ħafna itwal. Għaldaqstant, għandu jkun hemm 
flessibilità fil-medda ta’ żmien allokata lil xi eżenzjoni. Dan jagħti l-possibilità li jiġu 
aċċettati eżenzjonijiet abbażi ta’ dak li huwa realistiu u possibbli – u mhux b’limitazzjoni tal-
eżenzjonijiet għal erba’ snin.

Emenda 227
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw, każ 
b’każ, id-data ta’ validità għall-inklużjoni 
ta’ kwalunkwe materjal u applikazzjoni 
tal-EEE fl-Annessi V u VI. 

Waqt il-proċess tal-ispeċifikar tad-data ta’ 
validità ta’ xi eżenzjoni għandhom 
jitqiesu, b’mod partikolari, il-perjodi 
adegwati meħtieġa għat-tqegħid fis-suq 
ta’ EEE li fih alternattivi kif ukoll il-
funzjonalità teknika u l-affidabilità tat-
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tagħmir. 
L-applikazzjonijiet għat-tiġdid għandhom 
jitressqu mhux aktar tard minn tmintax-il 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni u l-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid mhux 
aktar tard minn sitt xhur qabel id-data ta’ 
skadenza tal-eżenzjoni eżistenti. Fil-
każijiet fejn ma tiġġeddidx l-eżenzjoni, 
għandu jkun hemm perjodu minimu ta’ 
tmintax-il xahar qabel ir-revoka tal-
eżenzjoni sabiex l-operatur ekonomiku 
jingħata biżżejjed ħin biex jadatta ruħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ tat-tip “daqs wieħed tajjeb għal kulħadd” kif propost mill-Kummissjoni billi 
stabbiliet perjodu massimu ta’ validità ta’ 4 snin għall-eżenzjonijiet kollha mid-Direttiva 
RoHS mhux prattikabbli. Huwa importanti wkoll li tiġi stabbilita skadenza ċara għad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid possibbli tal-eżenzjoni. Jekk ma tiġix aċċettata l-
eżenzjoni, il-perjodu propost ta’ tmintax-il xahar se jagħti l-possibilità lill-produttur li jadatta 
ruħu għas-sitwazzjoni.

Emenda 228
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità ta’ mhux iżjed minn erba’ snin, li 
jrid jiġi deċiż fuq il-bażi ta’ każ b’każ,
għall-kategoriji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 u 11 
tal-Anness I u perjodu ta’ validità ta’ 
mhux iżjed minn tmien snin, li jrid jiġi 
deċiż fuq il-bażi ta’ każ b’każ, għall-
kategoriji 8 u 9 tal-Anness I. L-
eżenzjonijiet jistgħu jiġġeddu. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, mhux 
aktar tard minn sitt xhur qabel tiskadi l-
eżenzjoni, dwar kwalunkwe applikazzjoni 
għat-tiġdid li titressaq mhux aktar tard 
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minn 18-il xahar qabel tiskadi eżenzjoni. 
Fejn il-Kummissjoni tqis li hemm bżonn 
ta’ aktar żmien qabel l-iskadenza tal-
eżenzjoni għall-proċeduri ta’ 
ċertifikazzjoni regolatorji jew biex tiġi 
żgurata d-disponibilità adegwata tas-
sostituti, hija għandha toffri perjodu 
ulterjuri ta’ eżenzjoni wara li tiskadi l-
eżenzjoni. It-tul tal-perjodu ulterjuri ta’ 
eżenzjoni għandu jiġi deċiż fuq bażi ta’ 
każ b’każ u m’għandux jaqbeż it-tmintax-
il xahar wara l-iskadenza tal-eżenzjoni.
Il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 229
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw, każ 
b’każ, id-data ta’ validità għall-inklużjoni 
ta’ kwalunkwe materjal u applikazzjoni 
tal-EEE fl-Annessi V u VI. Waqt il-
proċess tal-ispeċifikar tad-data ta’ validità 
ta’ xi eżenzjoni għandhom jitqiesu, b’mod 
partikolari, il-perjodi adegwati meħtieġa 
għat-tqegħid fis-suq ta’ EEE li fih 
alternattivi kif ukoll il-funzjonalità 
teknika u l-affidabilità tat-tagħmir. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid
mhux akar tard minn disa’ xhur mit-
tressiq ta’ applikazzjoni għat-tiġdid. L-
applikazzjoni għat-tiġdid għandha 
titressaq mhux aktar tard minn 27 xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ tat-tip “daqs wieħed tajjeb għal kulħadd” kif propost mill-Kummissjoni mhux 
prattikabbli. Meta wieħed jikkunsidra ċ-ċikli ta’ investiment għall-innovazzjoni fir-rigward 
ta’ EEE li għalih ġew stabbiliti pjanijiet fuq medda twila għall-prodotti, il-perjodi ta’ żmien 
proposti mhumiex realistiċi. Għandu jiġi stabbilit qafas ta’ żmien realistiku u ġustifikat każ 
b’każ. 

Emenda 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’ 
validità ta’ mhux iżjed minn erba’ snin. 
Skont il-fatti ppreżentati fl-applikazzjoni, 
jista’ jiġi allokat, b’eċċezzjoni każ’ b’każ, 
perjodu itwal ta’ eżenzjoni.

Mhux aktar tard minn disa’ xhur wara t-
tressiq tal-applikazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi dwar applikazzjoni
għal eżenzjoni jew għat-tiġdid ta’ 
eżenzjoni. Applikazzjoni għat-tiġdid
għandha titressaq mhux aktar tard minn 
18-il xahar qabel tiskadi eżenzjoni.
Fil-każijiet fejn il-Kummissjoni tiċħad 
applikazzjoni għat-tiġdid, għandha talloka 
perjodu ulterjuri ta’ eżenzjoni għat-
tqegħid fis-suq tat-tagħmir, bl-eċċezzjoni 
tal-każijiet fejn it-tqegħid ikkontinwat fis-
suq jikkostitwixxi riskju inaċċettabbli 
għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Il-
perjodu ulterjuri ta’ eżenzjoni ma jistax 
itul aktar minn sitt xhur għat-tqegħid fis-
suq u tmintax-il xahar addizzjonali għat-
tqegħid fis-servizz tat-tagħmir 
ikkonċernat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jirrefletti l-bżonnijiet speċifiċi tad-diversi setturi industrijali b’mod aħjar minn 
dak espress fl-Emenda 42 tal-abbozz ta’ rapport. Pereżempju, għadd ta’ tagħmir mediku 
(pereż. immaġnaturi djanjostiċi jew robots kirurġiċi) għandu ċiklu twil ta’ żvilupp (5-8 snin). 
Għaldaqstant, il-perjodu ulterjuri ta’ eżenzjoni ta’ tmintax-il xahar propost mir-rapporteur 
mhux suffiċjenti għal applikazzjonijiet kritiċi ta’ tagħmir mediku. Barra minn hekk, tinħtieġ 
possibilità ta’ estensjoni tal-perjodu każ b’każ, suġġetta għal ġustifikazzjoni adegwata.

Emenda 231
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il 
xahar qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità ta’ mhux iżjed minn erba’ snin, li 
jrid jiġi deċiż fuq il-bażi ta’ każ b’każ, u 
jistgħu jiġġeddu.

Or. en

(Sostituzzjoni parzjali tal-Emenda 42 tar-rapporteur. Marbuta mal-emenda għal Artikolu 
5(2c) ġdid.)

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li d-deċiżjonijiet dwar eżenzjonijiet għandhom jittieħdu każ b’każ. Huwa 
ppropost li l-proċedura ta’ deċiżjoni ssegwita mill-Kummissjoni għandha tiġi kkjarifikata, bi 
skadenzi ċari, f’paragrafu separat ta’ dan l-Artikolu.
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Emenda 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità ta’ mhux iżjed minn erba’ snin, li 
jrid jiġi deċiż fuq il-bażi ta’ każ b’każ, 
għall-kategoriji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 u 11 
tal-Anness I u perjodu massimu ta’
validità ta’ mhux iżjed minn tmien snin, li 
jrid jiġi deċiż fuq il-bażi ta’ każ b’każ,
għat-tagħmir industrijali tal-kategoriji 8 u
9 tal-Anness I. L-eżenzjonijiet jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
impatti soċjoekonomiċi meta tiddeċiedi 
dwar iż-żmien ta’ eżenzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, mhux 
aktar tard minn sitt xhur qabel tiskadi l-
eżenzjoni, dwar kwalunkwe applikazzjoni 
għat-tiġdid li titressaq mhux aktar tard 
minn 18-il xahar qabel tiskadi eżenzjoni. 
Fejn il-Kummissjoni tqis li hemm bżonn 
ta’ aktar żmien qabel l-iskadenza tal-
eżenzjoni għall-proċeduri ta’
ċertifikazzjoni regolatorji jew biex tiġi 
żgurata d-disponibilità adegwata tas-
sostituti, hija għandha toffri perjodu 
ulterjuri ta’ eżenzjoni wara li tiskadi l-
eżenzjoni. It-tul tal-perjodu ulterjuri ta’
eżenzjoni għandu jiġi deċiż fuq bażi ta’
każ b’każ u m’għandux jaqbeż it-18-il 
xahar wara l-iskadenza tal-eżenzjoni. L-
eżenzjonijiet speċifiċi tal-Annessi V, VI u
VIa għandhom jindikaw b’mod ċar id-dati 
ewlenin u l-iskadenzi, jiġifieri d-data ta’
skadenza tal-eżenzjoni, l-iskadenza għall-
applikazzjoni għat-tiġdid, u d-data ta’
skadenza tal-perjodu tranżitorju fil-każ li 
ma jiġix aċċettat it-tiġdid. Fil-każ li tkun 
tressqet applikazzjoni għat-tiġdid qabel l-
aħħar data għall-applikazzjoni, iżda ma 
tkunx ittieħdet deċiżjoni fil-qafas ta’
żmien kif deskritt hawn fuq, l-
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eżenzjonijiet għandhom jibqgħu validi 
wara d-data tar-reviżjoni sakemm tittieħed 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għat-tiġdid.
Il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ indikazzjonijiet ċari dwar l-iskadenzi u dati oħra relatati mal-proċedura ta’
eżenzjoni sabiex tiżdied is-sikurezza legali u ta’ ppjanar tal-applikanti. L-eżenzjonijiet kollha 
mogħtija għall-ewwel darba jew imġedda għandhom jibqgħu validi wara d-data ta’ reviżjoni 
speċifikata sakemm tittieħed deċiżjoni dwar it-tiġdid, bil-kundizzjoni li tkun tressqet 
applikazzjoni lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-aħħar data/i għall-applikazzjoni. It-
tagħmir mediku (kategorija 8) kif ukoll l-istrumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali (taħt 
il-kategorja 9) għandhom jingħataw eżenzjonijet b’tul massimu ta’ 8 snin.

Emenda 233
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi f’limitu ta’ żmien xieraq dwar 
kwalunkwe applikazzjoni għat-tiġdid li 
titressaq mhux aktar tard minn 18-il xahar 
qabel tiskadi eżenzjoni.

2. Il-miżuri adottati skont il-punt b tal-
paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu ta’
validità massima ta’ erba’ snin u jistgħu 
jiġġeddu. Il-miżuri adottati skont il-punt b 
tal-paragrafu 1 għandu jkollhom perjodu 
ta’ validità ta’ tmien snin għall-
applikazzjonijiet użati fil-kategorija 9,
Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
industrijali, u jistgħu jiġġeddu. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi f’limitu 
ta’ żmien xieraq dwar kwalunkwe 
applikazzjoni għat-tiġdid li titressaq mhux 
aktar tard minn 18-il xahar qabel tiskadi 
eżenzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit li l-eżenzjonijiet għall-istrumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali
għandhom jiskadu kull tmien snin minħabba l-perjodu twil ta’ rikwalifikazzjoni meħtieġ biex 
ikunu ssodisfati l-istandards għolja ta’ affidabilità tas-settur. Sostituti affidabbli għal 
applikazzjonijiet kritiċi bħaċ-ċomb fil-protezzjoni kontra r-radjazzjoni użata fit-trattament tal-
kanser għadhom u se jibqgħu mhux disponibbli għal deċennji sħaħ. Il-prodotti qed jiġu 
ddisinjati mill-ġdid kull 7 sa 10 snin. Għaldaqstant, għandu jiġi aċċettat perjodu ta’ validità 
ta’ 8 snin għall-eżenzjonijiet industrijali tal-Kategorija 9.

Emenda 234
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miżuri tat-tip B adottati skont il-
punt bb tal-paragrafu 1 għandhom jiġu 
rriveduti kull 10 snin u jistgħu jiġġeddu. 
Abbażi tal-applikazzjonijiet imressqa, 
akkumpanjati bl-evidenza xjentifika u 
teknika proprja, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-punt bb tal-paragrafu 1 
humiex għadhom qed jiġu ssodisfati. Jekk 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li r-rekwiżiti 
stipulati fil-punt bb tal-paragrafu 1 qed 
jibqgħu jiġu ssodisfati, għandha ġġedded 
l-eżenzjoni u tistabbilixxi data għar-
reviżjoni li jmiss, li ma tistax tkun aktar 
kmieni minn ħames snin wara l-aħħar 
reviżjoni. Il-kumpaniji jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom 
iressqu applikazzjonijiet għal eżenzjonijiet 
jew għat-tiġdid tagħhomf’konformità mal-
Artikolu 5a.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
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przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Emenda 235
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każijiet fejn ma tingħatax jew 
tiġġeddidx eżenzjoni, għandu jkun hemm 
perjodu tranżitorju ta’ mill-inqas tnax-il 
xahar sabiex l-operatur ekonomiku jkollu 
biżżejjed ħin biex jadatta ruħu. Fil-
każijiet fejn il-Kummissjoni tqis li jinħtieġ
perjodu ta’ aktar minn tnax-il xahar, il-
perjodu tranżitorju jista’ jiġi estiż każ 
b’każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi l-adozzjoni ta’ perjodu tranżitorju ta’ 12-il xahar bħala perjodu 
standard għall-adattament tal-prodotti fil-każijiet fejn eżenzjoni ma tiġġeddidx jew ma 
tingħatax.

Emenda 236
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Applikazzjonijiet għall-għoti jew it-
tiġdid ta’ eżenzjoni mill-Artikolu 4(1) 
għandu jsir lill-Kummissjoni skont l-
Anness VIb. Applikazzjoni għal tiġdid ta’
eżenzjoni għandha taġġorna t-talba 
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oriġinali biex tiġi riflessa l-aħħar 
sitwazzjoni.

Or. en

(Marbuta mal-emenda li tintroduċi Anness ġdid VIb u mal-emenda li tħassar l-Artikolu 6, 
paragrafu 1, l-ewwel inċiż.)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija inspirata mid-diskussjonijiet kurrenti fil-Kunsill. Għandu jkun hemm 
rekwiżiti ċari għall-applikanti li jitolbu eżenzjoni jew tiġdid ta’ eżenzjoni. Għandha tiġi 
aġġornata talba biex tiġi riflessa l-aħħar sitwazzjoni.

Emenda 237
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandha: 
(a) tagħti rċevuta bil-miktub dwar l-
applikazzjoni fi 15-il ġurnata mill-wasla 
tagħha. L-għarfien għandu juri d-data 
tal-irċevuta tal-applikazzjoni;
(b) tinforma mingħajr dewmien lill-Istati 
Membri dwar l-applikazzjoni u għandha 
tagħmel l-applikazzjoni u kwalunkwe 
informazzjoni supplimentari provduta 
mill-applikant u li hija disponibbli 
għalihom;
(c) tagħmel sommarju tal-applikazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi inizjali tal-Kummissjoni għandha tiġi kkjarifikata mal-wasla tal-applikazzjoni.
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Emenda 238
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
sottomessi mhux aktar tard minn 18-il 
xahar qabel ma tibda tapplika l-
projbizzjoni, jew qabel l-eżenzjoni tiskadi, 
skont il-każ. Il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni mhux aktar tard minn 6 
xhur qabel ma l-projbizzjoni tapplika, jew 
qabel l-eżenzjoni tiskadi, skont il-każ.
Il-Kummissjoni għandha tqis impatti 
soċjoekonomiċi meta jiġi deċiż id-
dewmien tal-eżenzjoni jew l-eżenzjoni 
imġedda. Fejn il-Kummissjoni tqis li 
huwa meħtieġ aktar ħin sakemm l-
applikazzjoni tal-projbizzjoni jew sakemm 
l-iskadenza tal-eżenzjoni, skont il-każ, 
biex tiġi żgurata disponibilità adegwata 
ta’ sostituti, għandha tagħti perjodu 
ulterjuri wara l-applikazzjoni tal-
projbizzjoni jew skadenza tal-eżenzjoni. 
Id-dewmien tal-perjodu ulterjuri għandu 
jiġi deċiż fuq bażi każ b’każ u m’għandux 
jaqbeż it-18-il xahar mill-applikazzjoni 
tal-projbizzjoni jew l-iskadenza tal-
eżenzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tadotta dawn il-
miżuri permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 18.

Or. en

(Bdil parzjali ta’ emenda 42 mir-rapporteur. Marbuta mal-bdil tal-“proċedura regolatorja bi 
skrutinju” ta’ qabel ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ekonomiċi jitolbu ċertezza legali dwar l-eżenzjonijiet. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandu jkollha skadenza għad-deċiżjonijiet tagħha. Biex jiġi permess adattament xieraq mal-
applikazzjoni tal-projbizzjoni jew wara l-iskadenza tal-eżenzjoni, jista’ jingħata perjodu 
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ulterjuri ta’ 18-il xahar. Dan jirriżulta f’perjodu tranżizzjonali sa 24 xahar li jagħti lill-
operaturi ekonomiċi fil-fehma tagħhom biżżejjed ħin biex jadottaw. Kunsiderazzjonijiet 
soċjoekonomiċi għandhom jitqiesu meta jiġi deċiż id-dewmien ta’ eżenzjoni.

Emenda 239
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-
Kummissjoni għandha fost l-oħrajn 
tikkonsulta l-produtturi ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku, ir-riċiklaturi, l-
operaturi tat-trattament, l-
organizzazzjonijiet ambjentali u l-għaqdiet 
tal-impjegati u l-konsumaturi.

3. Qabel ma l-Annessi V, VI u VIa jiġu 
emendati, il-Kummissjoni għandha inter 
alia tikkonsulta operaturi ekonomiċi, ir-
riċiklaturi, l-operaturi tat-trattament, l-
organizzazzjonijiet ambjentali u l-għaqdiet 
tal-impjegati u l-konsumaturi. Kummenti li 
jaslu mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ tali 
konsultazzjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli pubblikament. Il-Kummissjoni 
għandha tagħti tagħrif dwar l-
informazzjoni li tirċievi u tagħmilha 
disponibbli pubblikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biss biex temenda ċerti annessi permezz ta’ atti 
delegati. It-terminu operaturi ekonomiċi għandu jintuża f’konformità mat-tibdil tad-
definizzjonijiet. L-aħħar parti terġa’ ddaħħal id-dispożizzjonijiet ta’ RoHS 1.0 f’forma 
modifikata, li tispeċifika li l-kummenti għandhom ikunu disponibbli pubblikament, li 
tikkodifika l-prattika attwali ta’ konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati pubbliċi. Ir-
referenza għall-kumitat tal-komitoloġija hija mrażżna, minħabba li din ma teżistix skont l-Art. 
290 TFUE.
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Emenda 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-
Kummissjoni għandha fost l-oħrajn
tikkonsulta l-produtturi ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku, ir-riċiklaturi, l-
operaturi tat-trattament, l-
organizzazzjonijiet ambjentali u l-għaqdiet 
tal-impjegati u l-konsumaturi.

3. Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-
Kummissjoni għandha tagħmel stima tal-
impatt. Għandha tikkonsulta wkoll lill-
produtturi ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku, ir-riċiklaturi, l-operaturi tat-
trattament, l-organizzazzjonijiet ambjentali 
u l-għaqdiet tal-impjegati u l-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessità assoluta li stima tal-impatt sħiħa bbażata fuq evidenza xjentifika ssir qabel ma 
kwalunkwe sustanza ġdida tkun inkluża għal restrizzjoni skont l-RoHS. Mingħajr 
evalwazzjoni profonda ta’ alternattivi, huwa impossibbli li jiġi determinat b’mod adegwat 
jekk ir-restrizzjoni proposta se jkollha benefiċċju nett għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Emenda 241
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-
Kummissjoni għandha fost l-oħrajn
tikkonsulta l-produtturi ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku, ir-riċiklaturi, l-
operaturi tat-trattament, l-
organizzazzjonijiet ambjentali u l-għaqdiet 
tal-impjegati u l-konsumaturi.

3. Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-
Kummissjoni għandha tagħmel stima tal-
impatt. Għandha tikkonsulta wkoll lill-
produtturi ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku, ir-riċiklaturi, l-operaturi tat-
trattament, l-organizzazzjonijiet ambjentali 
u l-għaqdiet tal-impjegati u l-konsumaturi.

Or. en
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Emenda 242
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm il-materjali u l-komponenti 
jiġu inklużi fl-Annessi V u VI għal din id-
Direttiva, abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) ta’
din id-Direttiva, dawk l-applikazzjonijiet 
għandhom ukoll jiġu kkunsidrati bħala 
eżentati mir-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 58(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5(4) jintroduċi inċertezza legali bejn l-RoHS u r-REACH. Eżenzjoni evalwata fuq 
bażi tal-kriterji RoHS ma tistax tinfluwenza d-dispożizzjonijiet tar-REACH. Dan kieku joħloq 
kaos għall-kumpaniji minħabba li ma jkunux jafu fejn se jsibu l-informazzjoni relevanti 

Emenda 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm il-materjali u l-komponenti jiġu 
inklużi fl-Annessi V u VI għal din id-
Direttiva, abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) ta’
din id-Direttiva, dawk l-applikazzjonijiet 
għandhom ukoll jiġu kkunsidrati bħala 
eżentati mir-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 58(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006.

4. Sakemm il-materjali u l-komponenti jiġu 
inklużi fl-Annessi V u VI għal din id-
Direttiva, abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) ta’
din id-Direttiva, dawk l-applikazzjonijiet 
għandhom ukoll jiġu kkunsidrati bħala 
eżentati mir-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 58(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 għall-perjodu ta’
validità tal-eżenzjoni mogħtija skont din 
id-Direttiva.
Sakemm l-użu ta’ sustanza huwa 
awtorizzat skont ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, dawk l-applikazzjonijiet 
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għandhom jitqiesu wkoll eżentati mir-
rekwiżiti relatati mal-applikazzjonijiet 
għal eżenzjoni stipulata f’din id-Direttiva, 
għall-perjodu ta’ validità tal-
awtorizzazzjoni mogħtija skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ tagħmir innovattiv verament b’definizzjoni, se juża s-soluzzjoni teknoloġika 
magħrufa u disponibbli biss fil-waqt tat-tfassil u dan jeħtieġ l-użu ta’ eżenzjonijiet. 
Kwalunkwe rekwiżit biex jinkisbu żewġ eżenzjonijiet għall-istess applikazzjoni qabel ma 
jintlaħaq is-suq, (eż. L-eżenzjoni tar-RoHS u l-awtorizzazzjoni tar-REACH) jagħti prova li 
jkun ta’ piż żejjed, b’mod partikolari minħabba li l-ammont kbir tas-sistema tal-eżenzjoni 
għandu jiġi għalhekk inkluż.

Emenda 244
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha timmodifika 
l-Anness V, li jagħti d-dettalji dwar l-
eżenzjonijiet u jiddefinixxi t-tip ta’ kull 
eżenzjoni b’mod individwali, skont il-
kriterji stipulati fl-Artikolu 5(1)(b) u (bb). 
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5(4) jintroduċi inċertezza legali bejn l-RoHS u r-REACH. Eżenzjoni evalwata fuq 
bażi tal-kriterji RoHS ma tistax tinfluwenza d-dispożizzjonijiet tar-REACH. Dan kieku joħloq 
kaos għall-kumpaniji minħabba li ma jkunux jafu fejn se jsibu l-informazzjoni relevanti. 
Minflok dan l-Artikolu, il-Kummissjoni hija awtorizzata li tintroduċi l-bidliet neċessarji fl-
Anness V u ssir distinzjoni skont it-tip tal-eżenzjoni.
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Emenda 245
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mhux aktar tard minn [...*], il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 18, li mill-
eżenzjonijiet mogħtija fl-Anness V 
għandhom japplikaw ukoll għall-
monitoraġġ industrijali u għall-istrumenti 
ta’ kontroll. Meta ma tkun ittieħdet l-ebda 
deċiżjoni sa dak iż-żmien, l-eżenzjonijiet 
mogħtija fl-Anness V għandhom ikunu 
validi wkoll għall-monitoraġġ industrijali 
u għall-istrumenti ta’ kontroll.
* data inserita 18-il xahar wara d-dħul
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni talbet lill-konsulent jevalwa l-eżenzjonijiet għall-kategoriji 8 u 9 għat-tħassir. 
Il-konsulent ma evalwax l-eżenzjonijiet diġà mogħtija għal kategoriji oħra, minħabba li 
wieħed jassumi li se japplikaw ukoll għall-kategoriji 8 u 9. Madankollu, fl-assenza ta’
evalwazzjoni speċifika, il-Kummissjoni ma trasferitx dawn l-eżenzjonijiet, waqt li tħalli f’idejn 
il-kumpaniji biex jagħmlu l-applikazzjonijiet relevanti. Minħabba li l-monitoraġġ industrijali 
u l-istrumenti ta’ kontroll għandhom ċikli ta’ tfassil relattivament twal, għandhom ikunu jafu 
kemm jista’ jkun malajr dwar l-istat ta’ dawn l-eżenzjonijiet għall-prodotti tagħhom.

Emenda 246
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati skont l-Artikolu 18, timmodifika 
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Anness VIb biex iżżid aktar elementi 
miegħu.

Or. en

(Marbut mal-emenda li tintroduċi Anness Vib ġdid.)

Ġustifikazzjoni

Għandu jinħoloq mekkaniżmu biex il-Kummissjoni tkun tista’ żżid iktar elementi mal-
applikazzjoni għall-eżenzjoni jew għat-tiġdid tagħha.

Emenda 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn l-użu ta’ sustanza huwa 
awtorizzat skont ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, tagħmir li juża dik is-sustanza 
għandu jitiqes konformi mar-rekwiżiti 
relevanti stipulati minn din id-Direttiva 
għad-dewmien tal-validità tal-
awtorizzazzjoni stabbilita skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tispeċifika li ma jeħtieġx li materjali jew komponenti eżentati 
skont l-RoHS jiksbu awtorizzazzjoni skont ir-REACH. Hekk kif id-Direttiva tar-REACH tidħol 
fis-seħħ qabel id-Direttiva tal-RoHS, huwa importanti li jiġi żgurat li dak li huwa kontra 
huwa veru, biex jiġu evitati kemm l-inċertezza legali u l-piż amministrattiv eċċessiv.
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Emenda 248
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sakemm l-użu tas-sustanza huwa 
awtorizzat skont ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, tali tagħmir għandu jitqies 
konformi mar-rekwiżiti stipulati f’din id-
Direttiva għall-perjodu ta’ validità tal-
awtorizzazzjoni mogħtija skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li t-tħassir tal-proposta tar-RoHS jispeċifika li m’hemmx bżonn jintalbu 
awtorizzazzjonijiet skont ir-REACH għal eżenzjonijiet skont ir-RoHS, l-inċertezza legali 
tibqa’ hemm miħabba li r-rekwiżiti dwar l-awtorizzazzjoni tar-REACH se jidħlu fis-seħħ iktar 
kmieni mit-tħassir tad-Direttiva tar-RoHS. Għalhekk, awtorizzazzjonijiet mogħtija skont ir-
REACH għandhom jiġu eżentati skont ir-RoHS għall-perjodu ta’ validità mogħti biex tiġi 
assigurata ċ-ċertezza legali għall-fornituri EEE.

Emenda 249
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Applikazzjoni għall-eżenzjoni u għat-

tiġdid għall-eżenzjoni 
1. Applikazzjoni għall-eżenzjoni għandha 
tiġi sottomessa skont il-paragrafi li ġejjin. 
2. L-applikazzjoni għandha tintbagħat lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha:
(a) tagħti bil-miktub irċevuta tal-
applikazzjoni fi żmien l-14-il ġurnata 
tagħha. L-għarfien għandu juri d-data ta’
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rċevuta tal-applikazzjoni;
(b) tinforma lill-Istati Membri dwar l-
applikazzjoni mingħajr dewmien u 
tagħmilha disponibbli għalihom, flimkien 
ma’ kwalunkwe għarfien ieħor provdut 
mill-applikant li mhux għarfien ta’
proprjetà; 
(c) tagħmel disponibbli pubblikament 
sommarju tal-applikazzjoni msemmija 
f’punt 3(e), wara li tikkunsidra 
kunfidenzjalità kummerċjali u proprjetà 
intellettwali.
3. L-applikazzjoni għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja: 
(a) l-isem u l-indirizz tal-manifattur;
(b) il-materjal jew il-komponent u l-
applikazzjonijiet speċifiċi li għalihom 
tintalab l-eżenzjoni, kif ukoll il-
karatteristiċi ta’ dak il-materjal jew 
komponent;
(c) ġustifikazzjoni tal-eżenzjoni skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5, 
inkluż analiżi ta’ kwalunkwe sustanza jew 
teknika alternattiva. Dik il-ġustifikazzjoni 
tista’ tiġi preżentata fil-forma ta’
deskrizzjoni ta’ studji li ttieħdu, b’mod 
partikolari, fejn disponibbli, studji 
indipendenti verifikati minn entitajiet 
oħra;
(d) fejn xieraq, indikazzjoni tal-għarfien li 
għandu jitqies bħala proprjetà, 
akkumpanjat minn ġustifikazzjoni 
verifikabbli;
(e) sommarju tal-applikazzjoni;
(f) it-tip ta’ eżenzjoni (A jew B) li għaliha 
tapplika l-applikazzjoni.
4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
applikazzjoni għal eżenzjoni u twettaq 
studju indipendenti tal-ġustifikazzjoni 
għal dan.
5. Fl-analiżi tagħha tal-applikazzjoni l-
Kummissjoni għandha tqis il-
possibilitajiet għall-SMEs biex ikunu 



PE439.897v01-00 50/115 AM\809039MT.doc

MT

konformi mal-punti 3(b) u 3(c).
6. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fil-
ħin dwar l-applikazzjonijiet kollha, inklużi 
applikazzjonijiet għal tiġdid. L-
applikazzjonijiet għal tiġdid skont l-
Artikolu 4(2a) għandhom jiġu sottomessi 
mhux aktar tard minn 24 xahar qabel id-
data ta’ reviżjoni tal-eżenzjoni, meta 
wieħed iqis il-ħtieġa għaċ-ċertezza legali 
għal operaturi ekonomiċi li għad 
m’għandhomx id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. 
7. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ta’ implimentazzjoni dwar l-applikazzjoni 
ta’ dan l-Artikolu, meta wieħed iqis is-
sitwazzjoni tal-SMEs, inklużi regoli dwar 
il- format u t-tip ta’ informazzjoni li 
għandi tiġi provduta meta tiġi sottomessa 
applikazzjoni għal eżenzjoni jew tiġdid, 
inkluża analiżi ta’ alternattivi u, jekk 
alternattivi addattati huma disponibbli, 
pjanijiet ta’ sostituzzjoni kif imsemmija 
fir-Regolament (KE) 1907/2006. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jintroduċi metodu sistematiku għall-għoti ta’ eżenzjonijiet u jawtorizza lill-
Kummissjoni biex titfassal formola ta’ dikjarazzjoni ta’ eżenzjoni.

Emenda 250
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
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Nanomaterjali
1. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-użu 
ta’ nanomaterjali fl-EEE u għandha tiġi 
provduta d-dejta kollha relevanti fir-
rigward tas-sigurtà tagħhom għas-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent fuq iċ-ċiklu 
tagħhom tal-ħajja. 
2. Mhux aktar tard minn [...*], wara li 
kkunsidrat l-għarfien provdut minn 
operaturi ekonomiċi skont paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tevalwa s-sigurtà 
ta’ nanomaterjali fl-EEE għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, b’mod partikolari 
waqt l-użu u t-trattament, u 
tikkommunika s-sejbiet tagħha f’rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Dan ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat 
minn proposta leġiżlattiva għal ġestjoni 
ta’ riskju adegwata ta’ nanomaterjali fl-
EEE, jekk hu neċessarju.
3. Operaturi ekonomiċi għandhom 
jagħmlu tikketti fl-EEE li fihom 
nanomaterjali mhux aktar tard minn 
[...**].
*    daħħal id-data 36 xahar wara d-dħul
fis-seħħ tad-Direttiva.
** daħħal id-data 24 xahar wara d-dħul
fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irridu nwaqqfu l-idea tan-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-użu u s-sigurtà ta’ nanomaterjali 
fl-EEE. Il-produtturi għandhom jiġu obbligati jirrappurtaw l-użu u d-dejta ta’ sigurtà biex il-
Kummissjoni tkun tista’ tipprepara l-azzjoni leġiżlattiva neċessarja. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu jafu jekk l-EEE fihx nanomaterjali.
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Emenda 251
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ implimentazzjoni Atti delegati

Or. en

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

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona introduċa l-Artikolu 290 dwar atti delegati u l-Artikolu 291 dwar atti 
ta’ implimentazzjoni. It-terminu “implimentazzjoni”għandu jinftiehem bħala dak li huwa 
limitat għal “miżuri ta’ implimentazzjoni”. Madankollu, biex jittieħdu miżuri skont dan l-
Artikolu, l-Artikolu 290 japplika, u mhux l-Artikolu 291. Għalhekk it-terminoloġija għandha 
tinbidel kif suppost.

Emenda 252
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati għal:

Mhux aktar tard minn [...*], il-
Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’
atti delegati skont l-Artikolu 18, regoli 
dettaljati għal:
* daħħal id-data tmintax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

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

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tiġi provduta skadenza ċara għall-adozzjoni tal-atti delegati.
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Emenda 253
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ implimentazzjoni imħassar
Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati għal:

- applikazzjonijiet għall-eżenzjoni inklużi 
l-format u t-tip ta’ tagħrif li għandhom 
jiġu pprovduti meta jitressqu dawk l-
applikazzjonijiet, inkluża l-analiżi tal-
alternattivi u, jekk hemm alternattivi 
adegwati disponibbli, il-pjanijiet ta’
sostituzzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) 1907/2006.
- Konformità mal-valuri ta’
konċentrazzjoni massima tal-
Artikolu (4)(2)
- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi sakemm 
tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar it-tiġdid tal-eżenzjonijiet. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu issa mhux meħtieġ. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu jinsabu fl-Artikoli 5a, 
4(8), 5(2) u 5(2a).
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Emenda 254
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- applikazzjonijiet għall-eżenzjoni inklużi 
l-format u t-tip ta’ tagħrif li għandhom 
jiġu pprovduti meta jitressqu dawk l-
applikazzjonijiet, inkluża l-analiżi tal-
alternattivi u, jekk hemm alternattivi 
adegwati disponibbli, il-pjanijiet ta’
sostituzzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) 1907/2006.

imħassar

Or. en

(Li jibdel emenda 46, marbut mal-emenda li jdaħħal Artikolu ġdid 5(2a) u l-Anness 
VIb.)Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija inspirata mid-diskussjonijiet attwali fil-Kunsill. Għandu jkun hemm 
rekwiżiti ċari għall-applikanti li jitolbu eżenzjoni jew tiġdid ta’ eżenzjoni.

Emenda 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- applikazzjonijiet għall-eżenzjoni inklużi 
l-format u t-tip ta’ tagħrif li għandhom jiġu 
pprovduti meta jitressqu dawk l-
applikazzjonijiet, inkluża l-analiżi tal-
alternattivi u, jekk hemm alternattivi 
adegwati disponibbli, il-pjanijiet ta’
sostituzzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) 1907/2006.

- applikazzjonijiet għall-eżenzjoni inklużi 
l-format u t-tip ta’ tagħrif verifikabbli li 
għandhom jiġu pprovduti u gwida 
komprensiva meta jitressqu dawk l-
applikazzjonijiet, inkluża l-analiżi tal-
alternattivi fuq bażi ta’ ċiklu tal-ħajja u, 
jekk hemm alternattivi adegwati 
disponibbli, il-pjanijiet ta’ sostituzzjoni kif 
imsemmi fir-Regolament (KE) Nru
1907/2006, inklużi ħinijiet ta’ tranżizzjoni 
neċessarji għal ċertifikazzjoni regolatorja 
u provista suffiċjenti ta’ alternattivi 
xierqa. Żmien ċar għall-proċeduri ta’
eżenzjoni, inklużi referenzi relevanti 
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għall-proċeduri ECHA, għandhom ikunu 
disponibbli fuq il-websajt tal-
Kummissjoni. Id-dossjers u d-dokumenti 
li għandhom jiġu provduti għall-
applikazzjoni għall-eżenzjoni għandu, 
kemm jista’ jkun possibbli, jirreferi għad-
dejta u d-dokumentazzjoni meħtieġa 
għall-proċedura ta’ awtorizzazzjoni skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trasferiment awtomatiku ta’ awtorizzazzjoni mogħtija skont ir-REACH għal eżenzjoni skont 
ir-RoHS iqajjem diffikultajiet legali, minħabba l-proċeduri differenti, il-kopertura differenti u 
l-implikazzjonijiet differenti għal produtturi f’pajjiżi terzi. Madankollu, biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-applikanti, id-dokumenti u d-dejta meħtieġa għal applikazzjoni għal 
eżenzjoni skont ir-RoHS għandhom jikkorrispondu fil-format u fil-kontenut, kemm jista’ jkun 
possibbli fid-dawl tal-kriterji u l-proċedura ta’ eżenzjoni speċifiċi skont ir-RoHS, għal 
rekwiżiti rispettivi skont il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni tar-REACH.

Emenda 256
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Konformità mal-valuri ta’
konċentrazzjoni massima tal-
Artikolu (4)(2);

- l-għoti ta’ mandat lill-entitajiet ta’
standardizzazzjoni Ewropej mingħajr 
dewmien biex jiġu żviluppati standards 
armonizzati għall-konformità tar-RoHS 
għal kull kategorija ta’ prodott imsemmija 
f’Anness I. Id-definizzjoni tal-’materjal 
omoġenju’ f’punt (l) tal-Artikolu 3 
għandu jservi bħala l-bażi komuni għal 
aktar speċifikazzjoni fl-
istandardizzazzjoni, speċjalment dwar il-
preparazzjoni ta’ kampjun;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dettalji tekniċi, bħal konformità mal-MCVs, għandhom jiġu speċifikati permezz tal-
istabbiliment ta’ standards armonizzati.

Emenda 257
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi sakemm 
tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar it-tiġdid tal-eżenzjonijiet.

imħassar

Or. en

(Marbut mal-emenda li se ddaħħal l-Artikolu ġdid 5(2b))Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni adattata tal-Artikolu 5(2) hija proposta li tiġi stipulata fil-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi sakemm 
tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar it-tiġdid tal-eżenzjonijiet.

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi fir-
rigward tar-reviżjoni, l-aħħar 
applikazzjoni u d-dati ta’ skadenza tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid 
ta’ eżenzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tiżgura konsistenza ma’ dispożizzjonijiet addizzjonali dwar il-proċedura 
ta’ eżenzjoni fl-Artikolu 5, paragrafu 2.

Emenda 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi sakemm 
tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar it-tiġdid tal-eżenzjonijiet.

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi fir-
rigward tar-reviżjoni, l-aħħar 
applikazzjoni u d-dati tal-iskadenza tal-
eżenzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu l-intenzjoni li jipprovdi aktar sigurtà u previdibilità legali.

Emenda 260
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi sakemm 
tittieħed id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar it-tiġdid tal-eżenzjonijiet.

- L-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2), 
b’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa ta’ ċertezza 
legali għall-operaturi ekonomiċi fir-
rigward tar-reviżjoni, l-aħħar 
applikazzjoni u d-dati tal-iskadenza tal-
eżenzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Art.5.2 Il-kunċetti ta’ reviżjoni, l-aħħar applikazzjoni u dati ta’ skadenza ġew introdotti 
mill-emenda proposta tal-Artikolu 5 – paragrafu 2. Biex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
eżenzjoni, l-Artikolu 6, it-3 inċiż għandu jirreferi wkoll għal dawk il-kunċetti.

Emenda 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- rekwiżiti tat-tikkettar għas-sustanzi
inklużi fl-Anness IVa (ġdid) skont l-
Artikolu 4(1)b (ġdid), fir-rigward tat-titjib 
tal-possibilità tar-riċiklaġġ. Dawn ir-
rekwiżiti għandhom iqisu d-
dispożizzjonijiet skont id-Direttiva 
2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar it-
twaqqif ta’ qafas għall-iffissar tar-
rekwiżiti għall-eko-disinn ta’ prodotti li 
jużaw l-enerġija, mingħajr il-ħolqien ta’
differenzi ma’ din tal-aħħar iżda li 
tistabbilixxi sinerġiji fejn possibbli. 
Għandu jiġi żviluppat standard għall-
identifikazzjoni u l-iskoperta ta’
nanomaterjali, biex jintuża għal din id-
Direttiva, iżda wkoll fid-dawl tal-
applikazzjoni aktar wiesgħa għal 
leġiżlazzjoni oħra b’relevanza għal 
nanomaterjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti sustanzi l-istħarriġ tal-Öko-Institut irrakkomanda t-tikkettar. Meta t-tikkettar 
itejjeb il-possibilità ta’ riċiklaġġ u s-sigurtà waqt it-trattament ta’ WEEE u informazzjoni tal-
konsumatur, dan għandu jittieħed inkonsiderazzjoni. F’dan il-kuntest, għandu jkun hemm 
iktar ħsieb biex titjieb il-possibilità tar-riċiklaġġ tal-plastik permezz ta’ modi aħjar biex issir 
distinzjoni bejn plastik li fih l-aloġenu minn tipi oħra ta’ plastik. Għandha tiġi żġurata l-aħjar 
rabta mad-Direttiva tal-Eko-disinn. (Marbuta mal-Emenda tal-Artikolu 4 (1) b ġdid u għall-
Emenda dwar l-Anness IVa ġdid.)
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Emenda 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-twessigħ u l-istituzzjonalizzazzjoni 
potenzjali ta’ kanali għal skambju ma’
pajjiżi terzi, sew jekk permezz ta’ djalogi 
regolatorji, helpdesks internazzjonali jew 
programmi ta’ taħriġ, biex jiġi żgurat li l-
għarfien dwar id-dispożizzjonijiet tar-
RoHS tkun disponibbli u tinftiehem 
f’pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-importazzjoni ta’ prodotti fis-suq Komuni hija affettwata direttament mid-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tar-RoHS, il-kumpaniji bbażati f’pajjiżi terzi għandu jkollhom 
il-possibilità li jingħataw parir u informazzjoni permezz ta’ djalogi regolatorji, programmi 
ta’ taħriġ jew oħrajn. Possibilità waħda minn fost ħafna tista’ tkun help desk internazzjonali 
fl-ECHA li jinforma wkoll dwar rekwiżiti partikolari għall-EEE skont ir-RoHS. Din tirrifletti 
wkoll u tirrispondi għall-fatt li r-RoHS sar leġiżlazzjoni rikonoxxuta internazzjonali li ispirat 
leġiżlazzjoni simili f’xi pajjiżi li mhumiex fl-UE.

Emenda 263
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-tikkettar 
għal nanomaterjali tal-Artikolu 5a(3).

Or. en

(Marbut mal-Artikolu l-ġdid 5a(3).)

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat tikkettar armonizzat ta’ nanomaterjali fl-EEE, il-Kummissjoni għandha 
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tingħata s-setgħat biex tadotta regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dak ir-rekwiżit.

Emenda 264
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-format u l-kontenut tad-dossjers 
sottomessi skont l-Artikolu 4(7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm l-intenzjoni li tiġi provduta ċertezza akbar.

Emenda 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni mingħajr dewmien 
għandha tagħti s-setgħa lill-entitajiet ta’
standardizzazzjoni biex jiżviluppaw 
standards armonizzati Ewropej għall-
konformità mar-RoHS għal kull 
kategorija ta’ prodott elenkati f’Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards armonizzati se jgħinu lill-produtturi biex jiksbu konformità ma’ din id-Direttiva u 
jipprovdu dettalji tekniċi neċessarji fuq kull kategorija, ibbażati fuq materjal omoġenju.
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Emenda 266
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 18(2).

imħassar

Or. en

(Marbut mal-emenda għall-introduzzjoni tal-Artikolu 6(1). Marbut mal-bdil tal-“proċedura 
regolatorja bi skrutinju” mal-proċedura l-ġdida ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-delegazzjoni tas-setgħat hi mogħtija fil-paragrafu introduttorju ta’ dan l-
Artikolu.

Emenda 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll, sa dik id-
data, tirrevedi l-qasam ta’ applikazzjoni u 
l-lista ta’ esklużjonijiet fl-Artikolu 2 ta’
din id-Direttiva u, bbażata fuq stima tal-
impatt komprensiva, tissuġġerixxi l-
inklużjoni ta’ aktar kategoriji ta’ prodotti 
jekk jidhru li huma benefiċjali fid-dawl 
tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva. Għandha 
tingħata attenzjoni speċifika għall-
inklużjoni potenzjali ta’ oġġetti tal-
konsum u aċċessorji, jew ta’ tagħmir li 
huwa parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li 
ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’
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din id-Direttiva skont l-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stimi tal-impatt dwar l-inklużjoni ta’ kategoriji ta’ prodotti ġodda ttieħdu b’mod 
frammentarju. Għalhekk, jidher li hemm il-ħtieġa ta’ lista wiesgħa ta’ esklużjoni. 
Madankollu, għal tagħmir b’relevanza għal sustanzi pprojbiti, li mhumiex koperti b’mod 
simili skont tip ieħor ta’ leġiżlazzjoni, suġġerimenti għall-inklużjoni għandhom isiru fir-
reviżjoni li jmiss (radji tal-karozzi, skrins fl-ajruplani, oġġetti tal-konsum u aċċessorji bħal 
cartridges tal-linka, kontrolli mill-bogħod eċċ.).

Emenda 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Qabel [...*], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-miżuri previsti f’din id-Direttiva 
biex tqis, kif inhu meħtieġ, l-evidenza 
xjentifika l-ġdida.
1. Il-Kummissjoni għandha tistudja wkoll, 
sa dik id-data, u kull erba’ snin wara dik 
id-data, il-bżonn li tikber il-lista ta’
sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi fl-Anness 
IV, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi elenkati fl-Anness III, fuq il-bażi 
ta’ fatti xjentifiċi u billi jitqies il-prinċipju 
prekawzjonarju.
Matul dik ir-reviżjoni għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-aspetti jew 
impatti li ġejjin tal-użu ta’ dawn is-
sustanzi jew materjali:
- il-fattibilità u l-profittabilità tal-użu mill-
ġdid tal-EEE u r-riċiklar ta’ materjali 
mill-iskart tal-EEE;
- l-espożizzjoni kumulattiva u 
inaċċettabbli tal-ħaddiema involuti fil-
ġbir, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u t-
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trattament ta’ materjali mill-iskart tal-
EEE;
- il-potenzjal tar-rilaxx ta’ dawk is-
sustanzi u materjali jew ta’ residwi 
perikolużi, il-prodotti ta’ trasformazzjoni 
jew ta’ degradazzjoni permezz tal-
produzzjoni, l-użu, il-preparamenti għall-
użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ jew trattament 
ieħor ta’ materjali mill-iskart tal-EEE, 
inkluż matul operazzjonijiet mhux 
konformi mal-istandards fl-Unjoni 
Ewropea u f’pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari l-proċessi tat-trattament 
termali;
- il-possibbilità ta’ bdil minn sostituti jew 
teknoloġiji alternattivi li għandhom inqas 
impatti negattivi ambjentali, tas-saħħa u 
tas-sigurtà tal-konsumatur, billi titqies il-
possibilità li jingħataw eżenzjonijiet għal 
dawk l-applikazzjonijiet fejn tali sostituti 
jew teknoloġiji alternattivi għadhom 
mhumiex disponibbli.
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 
289 tat-Trattat. Fejn sustanzi mill-Anness 
III huma rakkomandati mill-istudju 
espert relevanti u mhumiex inklużi fil-
proposta għal reviżjoni, għandha tiġi 
provduta ġustifikazzjoni speċifika mill-
Kummissjoni. Meta jkunu qed jiġu 
proposti l-emendi tal-Anness IV u IVa 
għandha ssir referenza għal kwalunkwe 
dossjer relevanti, rapport għas-sigurtà tal-
kimika jew stima ta’ riskju sottomessa lill-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
jew Regolamenti tal-Komunità oħra.
* daħħal id-data erba’ snin wara d-dħul
fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha ssir riflessjoni dwar l-introduzzjoni ta’ Anness ġdid ma’ sustanzi li għandhom jiġu 
tikkettati (Anness IV a ġdid). Deċiżjonijiet ġodda dwar projbizzjoni ta’ sustanza huma 
element essenzjali ta’ din id-direttiva u għandhom jittieħdu skont il-proċedura ta’ kodeċiżjoni, 
kull erba’ snin. Din ir-reviżjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji ċari li jiffukaw fuq il-fażi 
tal-iskart tal-EEE, iżda għandha tqis is-saħħa tal-bniedem waqt il-fażi ta’ produzzjoni u ta’
użu. F’dan il-każ il-Kummissjoni ma tissuġġerix sustanza għall-inklużjoni li ġiet 
rakkomandata mill-inklużjoni mill-istudju espert korrispondenti; din id-deċiżjoni għandha tiġi 
ġustifikata.

Emenda 269
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Reviżjoni

Qabel [...*], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-miżuri previsti f’din id-Direttiva 
biex tqis, kif inhu meħtieġ, l-evidenza 
xjentifika l-ġdida.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha, sa dik id-data, tippreżenta 
proposti għat-tagħmir tal-kategoriji 8, 9 u 
1, li se jkun suġġett għall-Artikolu 4(1a).
Il-Kummissjoni għandha tistudja wkoll, 
sa dik id-data, u kull erba’ snin wara dik 
id-data, il-bżonn li tikber il-lista ta’
sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi fl-Anness 
IV, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi elenkati fl-Anness III, fuq il-bażi 
ta’ fatti xjentifiċi u billi jitqies il-prinċipju 
prekawzjonarju.
Matul dik ir-reviżjoni għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-aspetti jew 
impatti li ġejjin tal-użu ta’ dawn is-
sustanzi jew materjali: 
- il-fattibilità u l-profittabilità tal-użu mill-
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ġdid u r-riċiklar;
- l-espożizzjoni kumulattiva tal-ħaddiema 
involuti fil-ġbir, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklar 
u t-trattament;
- il-potenzjal tar-rilaxx ta’ dawk is-
sustanzi u materjali jew il-prodotti ta’
trasformazzjoni perikolużi jew l-iskart 
sekondarju tagħhom fl-ambjent matul l-
irkupru, l-użu jew ir-rimi, inkluż matul 
operazzjonijiet mhux konformi mal-
istandards fl-Unjoni Ewropea u f’pajjiżi 
terzi, b’mod partikolari l-proċessi tat-
trattament termali.
Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità li jinbidlu sustanzi u materjali 
bħal dawn b’sostituti iktar sikuri permezz 
ta’ tibdil fit-tfassil jew materjali u 
komponenti li ma jirrikjedux kwalunkwe 
materjali jew sustanzi msemmija fl-
Artikolu 4(1) u għandhom jippreżentaw 
proposti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa dik id-data, u kull erba’ snin 
minn hemm ‘il quddiem, biex jiġi estiż il-
qasam ta’ applikazzjoni tal-Anness IV, kif 
xieraq.
* daħħal id-data erba’ snin wara d-dħul
fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en

(Tibdel l-emenda 48)

Ġustifikazzjoni

L-RoHS huwa direttiva dwar kwistjoni waħda: direttiva li tevita milli jkun hemm sustanzi ta’
ħsara fl-EEE. L-RoHS ġie adottat b’kodeċiżjoni. Ir-restrizzjonijiet futuri għandhom ikomplu 
jiġu adottati b’kodeċiżjoni. Id-Direttiva għandha tistipula kriterji ċari għar-reviżjonijiet 
futuri. Dawn għandhom jinkludu impatti ekonomiċi dwar l-użu mill-ġdid u r-riċiklar, l-
espożizzjoni tal-ħaddiema u r-rilaxxi fl-ambjent, inkluż ir-rilaxx tal-prodotti ta’
trasformazzjoni (bħal ma huma d-diossini) jew il-formazzjoni ta’ skart sekondarju (eż. skart 
ta’ ħsara maħluq bħala riżultat tal-inċinerazzjoni). Ir-reviżjonijiet għandhom isiru kull erba’
snin.
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Emenda 270
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Reviżjoni

Qabel [...*], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-miżuri previsti f’din id-Direttiva 
biex tqis, kif inhu meħtieġ, l-evidenza 
xjentifika l-ġdida.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha, sa dik id-data, tippreżenta 
proposti għat-tagħmir tal-kategoriji 8, 9 u 
1, li se jkun suġġett għall-Artikolu 4(1a).
Il-Kummissjoni għandha tistudja wkoll, 
sa dik id-data, u kull erba’ snin wara dik 
id-data, il-bżonn li tikber il-lista ta’
sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi fl-Anness 
IV, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi elenkati fl-Anness III, fuq il-bażi 
ta’ fatti xjentifiċi u billi jitqies il-prinċipju 
prekawzjonarju.
Matul dik ir-reviżjoni għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-aspetti jew 
impatti li ġejjin tal-użu ta’ dawn is-
sustanzi jew materjali: 
- impatti negattivi fuq il-bniedem u l-
ambjent waqt l-użu ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku;
– il-fattibilità u l-profittabilità tal-użu 
mill-ġdid u r-riċiklar;
– l-espożizzjoni kumulattiva tal-ħaddiema 
involuti fil-ġbir, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklar 
u t-trattament;
– il-potenzjal tar-rilaxx ta’ dawk is-
sustanzi u materjali jew il-prodotti ta’
trasformazzjoni perikolużi jew l-iskart 
sekondarju tagħhom fl-ambjent matul l-
irkupru, l-użu jew ir-rimi, inkluż matul 
operazzjonijiet mhux konformi mal-
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istandards fl-Unjoni Ewropea u f’pajjiżi 
terzi, b’mod partikolari l-proċessi tat-
trattament termali.
Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità li jinbidlu sustanzi u materjali 
bħal dawn b’sostituti iktar sikuri u 
għandha tressaq proposti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa dik 
id-data, u kull erba’ snin wara dik id-data, 
sabiex jiġi estiż l-ambitu tal-Anness IV, 
kif inhu meħtieġ. 
* daħħal id-data (48 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji stabbiliti mid-Direttiva għar-reviżjonijiet futuri tad-Direttiva għandhom 
jikkunsidraw anki l-perikli kkawżati minn sustanzi perikolużi waqt l-użu tal-EEE.

Emenda 271
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Adattament tar-REACH

Meta limitazzjonijiet ġodda dwar it-
tqegħid fis-suq fir-rigward ta’ sustanzi 
użati fl-EEE huma adottati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, 
għaldaqstant l-Annessi relevanti ta’ din 
id-Direttiva għandhom jiġu emendati, li 
jikkorrispondu d-data ta’ estinzjoni għal 
sustanzi ta’ tħassib kbir ħafna li għalihom 
ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni, jew id-
data ta’ applikazzjoni tar-restrizzjoni, 
skont il-każ. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta tali 
miżuri permezz ta’ atti delegati skont l-
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Artikolu 18.

Or. en

(Bdil tal-emenda 49 mir-rapporteur. Marbuta mal-bdil tal-“proċedura regolatorja bi 
skrutinju” mal-proċedura l-ġdida ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi introdott mekkaniżmu li jippermetti li r-restrizzjonijiet jew it-tneħħija 
gradwali b’awtorizzazzjoni kif inhuma adottati f’REACH jiġu ttrasferiti fl-RoHS.

Emenda 272
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a 
Reviżjoni

Wara stima tal-impatt komprensiva, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill minn 
xxxx*rapport li jevalwa l-qasam tal-
applikazzjoni tad-Direttiva, akkumpanjat, 
fejn meħtieġ, minn proposti għal miżuri 
meħtieġa biex jiġi emendat il-qasam ta’
applikazzjoni tad-Direttiva biex jiġi inkluż 
l-iskart kollu tal-EEE. 
*Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni tad-direttiva għalissa huwa limitat biex jiġu koperti l-kategoriji 
stipulati fl-anness I u speċifikati fl-anness II. Sabiex jinġabar il-benefiċċju ambjentali 
massimu, id-direttiva għandha tiġi estiża għall-WEEE kollu. Madankollu, il-qasam ta’
applikazzjoni tad-Direttiva m’għandux jinbidel b’mod fundamentali sakemm issir stima tal-
impatt sħiħa. Għalhekk din l-emenda tispeċifika li għandha ssir stima tal-impatt qabel ma l-
qasam ta’ applikazzjoni tad-direttiva jiġi rivedut u emendat b’mod potenzjali biex jiġi inkluż 
it-tagħmir tal-iskart elettriku u elettroniku.
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Emenda 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta restrizzjonijiet ġodda jew dmirijiet 
ta’ awtorizzazzjoni huma adottati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 fir-
rigward ta’ sustanzi perikolużi fl-EEE, u 
għaldaqstant għandhom jiġu emendati l-
Annessi relevanti ta’ din id-Direttiva.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tassigura l-koerenza mal-leġiżlazzjoni tal-kimiċi skont ir-regolament tar-
REACH. Meta jittieħdu deċiżjonijiet skont ir-REACH dwar id-dmirijiet ta’ restrizzjoni jew 
awtorizzazzjoni ta’ sustanzi kimiċi b’rabta mal-EEE, din għandha tiġi riflessa 
awtomatikament fir-RoHS u fl-Anness IV.

Emenda 274
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
ppreżentati minn prodott, il-manifatturi 
għandhom, għall-finijiet tal-protezzjoni
tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi, 
iwettqu ttestjar permezz ta’ kampjuni tal-
EEE kummerċjalizzat, jinvestigaw, u, jekk 
ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ lmenti, 
tal-EEE li ma jkunx konformi u ta’ prodotti 

5. Fir-rigward tar-riskji ppreżentati minn 
prodott, il-manifatturi għandhom, għall-
finijiet tal-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent u tas-sikurezza tal-
konsumaturi, iwettqu ttestjar permezz ta’
kampjuni tal-EEE kummerċjalizzat, 
jinvestigaw, u, jekk ikun meħtieġ, iżommu 
reġistru ta’ lmenti, tal-EEE li ma jkunx 
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li nġabru lura, u għandhom iżommu lid-
distributuri informati dwar kwalunkwe 
monitoraġġ ta’ dan it-tip.

konformi u ta’ prodotti li nġabru lura, u 
għandhom iżommu lid-distributuri 
informati dwar kwalunkwe monitoraġġ ta’
dan it-tip.

Or. sv

Emenda 275
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 - paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li l-EEE li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq mhux konformi mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja ta’
armonizzazzjoni applikabbli, għandhom 
jieħdu minnufih il-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex l-EEE jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn l-EEE 
jippreżenta riskju, il-manifatturi 
għandhom jinformaw minnufih dwar dan 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
EEE disponibbli, billi jagħtu dettalji, 
b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’
konformità u dwar kwalunkwe miżura 
korrettiva li tkun ittieħdet.

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li l-EEE li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq mhux konformi mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja ta’
armonizzazzjoni applikabbli, għandhom 
jieħdu minnufih il-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex l-EEE jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn l-EEE 
jippreżenta riskju, il-manifatturi għandhom 
jinformaw minnufih dwar dan lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-EEE 
disponibbli, billi jagħtu dettalji, b’mod 
partikolari, dwar in-nuqqas ta’ konformità 
u dwar kwalunkwe miżura korrettiva li 
tkun ittieħdet.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtoritajiet jirċievu informazzjoni dwar dak li sar biex b’hekk ikunu 
jistgħu jwettqu analiżi ta’ riskju indipendenti.
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Emenda 276
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 - paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bit-tagħrif u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-EEE, b’lingwa li tkun 
tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità. Għandhom jikkooperaw ma’ dik 
l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar 
kwalunkwe azzjoni li tkun ittieħdet biex 
jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-EEE li 
huma jkunu qiegħdu fis-suq.

9. Il-manifatturi għandhom, fuq talba minn 
awtorità kompetenti nazzjonali, 
jipprovduha bit-tagħrif u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-EEE, b’lingwa li tkun 
tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità. Għandhom jikkooperaw ma’ dik 
l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar 
kwalunkwe azzjoni li tkun ittieħdet biex 
jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-EEE li 
huma jkunu qiegħdu fis-suq.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għandhom ikunu kapaċi jitolbu informazzjoni relevanti biex jiġu sodisfati d-
dmirijiet superviżorji tagħhom.

Emenda 277
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 - paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bit-tagħrif u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-EEE, b’lingwa li tkun 
tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità. Għandhom jikkoperaw ma’ dik 
l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar 
kwalunkwe azzjoni li tkun ittieħdet biex 
jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-EEE 
li huma jkunu qiegħdu fis-suq.

9. Il-manifatturi għandhom, fuq talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bit-tagħrif u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-EEE, b’lingwa li tkun 
tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-manifatturi fir-rigward tal-prodotti li mhumiex f’konformità diġà huma regolati 
f’Direttivi oħra bil-Metodu l-Ġdid li jirregolaw is-sigurtà tal-prodott.

Emenda 278
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 8- paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’
għaxar snin;

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’ għaxar snin
wara li l-EEE jkun tpoġġha fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal ‘magħmula disponibbli fis-suq’ għandha tinbidel ma’ ‘mqiegħda fis-suq. Il-
Qafas Leġiżlattiv Ġdid jirreferi dejjem għal “mqiegħda fis-suq” meta jiddefinixxi d-data tal-
bidu għall-perjodu ta’ żmien li għalih tinżamm id-Dikjarazzjoni ta’ Konformità. Dan għaliex 
“tqegħid fis-suq” ifisser “l-ewwel darba li prodott jitqiegħed fis-suq Komuni” (l-Artikolu 
R1(2) tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE) u li għalhekk hija data unika fissa. F’kuntrast, prodott 
jista’ jkollu ħafna dati “magħmula disponibbli” u tali referenza se twassal għal inċertezza 
legali.

Emenda 279
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 8- paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’ għaxar snin
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għaxar snin; wara li l-EEE jitqiegħed fis-suq;

Or. en

(Li tibdel l-emenda 56)Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ għaxar snin jeħtieġ punt tat-tluq ċar. 

Emenda 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 8- paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’
għaxar snin;

(a) iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-KE u d-dokumentazzjoni teknika għad-
dispożizzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali 
tas-sorveljanza għal perjodu ta’ għaxar snin
wara li l-EEE jitqiegħed fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm l-intenzjoni li tiġi provduta ċertezza ikbar. Il-leġiżlazzjoni tal-UE tiddefinixxi “tqegħid 
fis-suq” bħala “l-ewwel darba li prodott jitqiegħed fis-suq Komuni” u hi għalhekk data unika 
fissa.

Emenda 281
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 9- paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
it-trejdmark reġistrat tagħhom u l-indirizz 
fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-EEE jew, 
fejn dan ma jkunx possibbli, fuq l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 

3. Sakemm huma indikati l-isem u l-
indirizz tar-rappreżentant awtorizzat, l-
importaturi għandhom jindikaw isimhom, 
l-isem kummerċjali reġistrat jew it-
trejdmark reġistrat tagħhom u l-indirizz 
fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-EEE jew, 
fejn dan ma jkunx possibbli, fuq l-
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jakkumpanja l-EEE. imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-EEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li jissemma l-importatur flimkien mar-rappreżentant awtorizzat għax dan 
joħloq piż amministrattiv mhux neċessarju. Speċjalment dan huwa l-każ meta mudell jiġi 
impurtat minn diversi partijiet. Kieku dan jevita piż amministrattiv mhux neċessarju għall-
industrija u konfużjoni għall-konsumaturi.

Emenda 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 9- paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
it-trejdmark reġistrat tagħhom u l-indirizz 
fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-EEE jew,
fejn dan ma jkunx possibbli, fuq l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-EEE.

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
it-trejdmark reġistrat tagħhom u l-indirizz 
fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-EEE jew 
fuq l-imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-EEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm l-intenzjoni li tiġi provduta ċertezza ikbar u li jinqatgħu l-argumenti dwar l-
interpretazzjoni ta’ “fejn dan mhuwiex possibbli”

Emenda 283
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 9- paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ għaxar snin, iżommu kopja tad-

7. L-importaturi għandhom iżommu, għal 
perjodu ta’ għaxar snin wara li l-EEE 
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dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli 
għal dawk l-awtoritajiet jekk jitolbuha.

jitqiegħed fis-suq, kopja tad-dikjarazzjoni 
tal-konformità tal-KE għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika 
tkun disponibbli għal dawk l-awtoritajiet 
jekk jitolbuha.

Or. en

(Li tibdel l-emenda 59)

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ għaxar snin jeħtieġ punt tat-tluq ċar.

Emenda 284
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 9- paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ għaxar snin, iżommu kopja tad-
dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli 
għal dawk l-awtoritajiet jekk jitolbuha.

7. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ għaxar snin wara li l-EEE jitqiegħed 
fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni 
tal-konformità tal-KE għad-dispożizzjoni
tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika 
tkun disponibbli għal dawk l-awtoritajiet 
jekk jitolbuha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This text is consistent with Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”. This is 
because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date. In contrast, a product can have multiple "made available" dates.
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Emenda 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 9- paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ għaxar snin, iżommu kopja tad-
dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tkun disponibbli 
għal dawk l-awtoritajiet jekk jitolbuha. 

7. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ għaxar snin wara li l-EEE jitqiegħed 
fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni 
tal-konformità tal-KE għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika 
tkun disponibbli għal dawk l-awtoritajiet 
jekk jitolbuha. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm l-intenzjoni li tiġi provduta ċertezza ikbar. Il-leġiżlazzjoni tal-UE tiddefinixxi “tqegħid 
fis-suq” bħala “l-ewwel darba li prodott jitqiegħed fis-suq Komuni” u hi għalhekk data unika 
fissa.

Emenda 286
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 10- paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jagħmlu l-EEE disponibbli fis-suq, 
id-distributuri għandhom jaġixxu bl-
attenzjoni dovuta fir-rigward tar-rekwiżiti 
applikabbli.

1. Meta jagħmlu l-EEE disponibbli fis-suq, 
id-distributuri għandhom jaġixxu bl-
attenzjoni dovuta fir-rigward tar-rekwiżiti 
applikabbli, b’mod partikolari li l-EEE 
jagħmel tajjeb għall-marka CE, li hija 
akkumpanjata mid-dokumenti meħtieġa 
f’lingwa li tista’ tinftiehem faċilment mill-
konsumaturi u l-utenti aħħarija l-oħra fl-
Istati Membri fejn l-EEE għandha ssir 
disponibbli fis-suq, u li l-manifattur u l-
importatur kienu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 7(6) u 7(7) u l-
Artikolu 9(3).
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Or. en

(Marbut mat-tħassir tal-Artikolu 10, paragrafu 2, l-ewwel)

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġu enfasizzati dispożizzjonijiet speċifiċi fil-kuntest tal-obbligu ta’ attenzjoni 
mistħoqqa lid-distributuri.

Emenda 287
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 10- paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma jagħmlu l-EEE disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-EEE jkollu l-marka CE, li 
jkun akkumpanjat mid-dokumenti 
meħtieġa b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u mill-utenti 
finali l-oħra fl-IStat Membru fejn l-EEE 
ikun se jsir disponibbli fis-suq, u li l-
manifattur u l-importatur ikunu ssodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(5) u (6) 
u fl-Artikolu 9(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tfisser li kull distributur ikollu jiftaħ il-pakkett oriġinali ta’ kull EEE 
qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq. Dan imur wisq lil hinn. Minflok, jiġi propost biex jiġu 
enfasizzati dawn il-kwistjonijiet fil-kuntest tal-obbligu tal-’attenzjoni mistħoqqa’ fl-Artikolu 
10(1). Dan jiżgura li d-distributuri huma responsabbli biex jiżguraw li jagħmlou disponibbli 
biss prodotti li huma konformi ma’ dawn id-dispożizzjonijiet, mingħajr ma jkunu obbligati li 
joħorġu mill-pakkett kull oġġett singolu.
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Emenda 288
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 13- paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-KE 
għandha tiddikjara li ntwera li r-rekwiżiti 
speċifikati fl-Artikolu 4 ġew issodisfati.

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-KE 
għandha tiddikjara li ntwera li r-rekwiżiti 
speċifikati f’din id-Direttiva ġew 
issodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità għandha tiġi ddikjarata mad-Direttiva sħiħa.

Emenda 289
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżumu li 
t-tagħmir elettriku u elettroniku bil-marka 
CE huwa konformi ma’ din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-valuri massimi ta’ konċentrazzjoni speċifikati (jiġifieri limiti %) għar-RoHS 
japplikaw fil-livell tal-"materjal omooġenu", f’dan il-livell għandu jsir ukoll l-ittestjar tal-
konformità Fil-livell tal-prodott lest, huwa possibbli li jiġi ttestjat prodott lest, iżda mhuwiex 
possibbli li l-prodott lest jitkisser f’eluf ta’ materjali omoġeni u kull wieħed minnhom jiġi 
ttestjat individwalment. Skont ir-RoHS attwali, mhuwiex prattiku għall-manifatturi tal-
prodotti lesti biex jagħmlu l-ittestjar tagħhom stess. Għaldaqstant, il-manifatturi 
jikkontrollaw il-katina tal-provvista tagħhom u jużaw id-dokumentazzjoni biex juru l-
konformità.
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Emenda 290
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir elettriku u elettroniku li fuqhom 
twettqu t-testijiet u l-kejl skont l-istandards 
armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

Materjali, komponenti, u t-tagħmir 
elettriku u elettroniku li għaddew mit-
testijiet jew il-kejl, jew li ġew evalwati, 
skont l-istandards armonizzati, li r-
referenzi tagħhom ġew ippubblikati f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
għandhom ikunu preżunti li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti kollha rilevanti ta’ din id-
Direttiva li magħha huma marbuta t-tali 
standards.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Artikolu 16 - paragrafu 1.

Emenda 291
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir elettriku u elettroniku li fuqhom 
twettqu t-testijiet u l-kejl skont l-istandards 
armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

Materjali, komponenti u partijiet tat-
tagħmir elettriku u elettroniku li fuqhom 
twettqu t-testijiet u l-kejl skont l-istandards 
armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew 
ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, għandhom ikunu preżunti li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet iqiesu l-kunċett li l-komponenti li huma konformi mar-RoHS jipproduċu 
prodotti li huma konformi mar-RoHS. Jekk id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ għal 
prodott lest, għandu jkun hemm mod ta’ kif tiġi komunikata l-informazzjoni tul il-katina tal-
provvista sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tan-negozji biex jagħmlu l-prodotti tagħhom konformi. 
Tista’ tkun soluzzjoni għall-manifatturi li joħorġu dikjarazzjoni volontarja tal-materjali, li 
tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali għall-entitajiet ta’ kontroll. Madankollu, id-
dikjarazzjoni ta’ konformità waħedha ma tistax titqies bħala sostitut għar-rapport tat-testijiet 
u l-kejl.

Emenda 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir elettriku u elettroniku li fuqhom 
twettqu t-testijiet u l-kejl skont l-istandards 
armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

Materjali, komponenti, u t-tagħmir 
elettriku u elettroniku li għaddew mit-
testijiet jew il-kejl, jew li ġew evalwati, 
skont l-istandards armonizzati, li r-
referenzi tagħhom ġew ippubblikati f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
għandhom ikunu preżunti li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti kollha rilevanti ta’ din id-
Direttiva li magħha huma marbuta t-tali 
standards.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti lesti ma jistgħux jiġu “ttestjati” biex jagħtu prova ta’ konformità ma’ din id-
Direttiva, jistgħu jiġu “evalwati” biss skont standards ta’ konformità speċifiċi.
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Emenda 293
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir elettriku u elettroniku li fuqhom 
twettqu t-testijiet u l-kejl skont l-istandards 
armonizzati, li r-referenzi tagħhom ġew 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

It-tagħmir elettriku u elettroniku li huma 
konformi mal-istandards armonizzati jew 
il-partijiet li fihom ir-referenzi tagħhom 
ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha 
rilevanti ta’ din id-Direttiva li magħha 
huma marbuta t-tali standards.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem mill-ġdid biex ikun konformi mal-Artikolu R8 tad-Deċiżjoni Nru 768/2008 sabiex 
joħloq kundizzjonijiet ugwali għall-operaturi ekonomiċi kollha skont ir-rekwiżiti għall-marka 
CE.

Emenda 294
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Oġġezzjoni formali kontra standards 

armonizzati
L-Artikolu R9 tad-Deċiżjoni Nru 
768/2008/KE dwar qafas komuni għat-
tqegħid tal-prodotti fis-suq għandu 
japplika.

Or. en
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(Sostituzzjoni tal-emenda 66 mir-rapporteur. Marbut mat-tneħħija tal-proċeduri ta’ 
komitoloġija mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.

Emenda 295
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumitat Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 18 tad-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-iskart 2006/12/KE tal-
5 ta’ April 2006.

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 5 u 6 
għandhom jiġu mogħtija lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien mhux determinat.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu 
d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

2. Hekk kif jadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewrope u l-
Kunsill.

3. Is-setgħat biex jiġu adottati atti delegati 
jingħataw lill-Kummissjoni soġġett tal-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 18a u 
18b.

Or. en
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(Marbut mas-sostituzzjoni tal-“proċedura regolatorja bi skrutinju” ta’ qabel mal-proċedura 
l-ġdida ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ din id-direttiva, jidher xieraq li jingħataw is-setgħat lill-Kummissjoni biex 
tadotta atti delegati għal perjodu ta’ żmien mhux determinat.

Emenda 296
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li fit-
tmexxija tal-attivitajiet tagħha, tosserva 
parteċipazzjoni bilanċjata tar-
rappreżentanti tal-Istati Membriu tal-
partijiet kollha interessati kkonċernati, 
bħall-industrija, inklużi l-SMEs u l-
industrija tas-snajja’, il-gruppi tal-
protezzjoni ambjentali u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Dawk 
il-partijiet għandhom jiltaqgħu f’forum 
konsultattiv. Ir-regoli tal-proċedura tal-
Forum għandhom jiġu stabbilit mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jitnaqqsu l-inċertezza legali u r-riskji ekonomiċi, il-mekkaniżmu tal-eżenzjonijiet għandu 
jsir jaħdem iktar u jsir aktar ċar u trasparenti. Il-konsultazzjoni tal-partijiet interessati 
għandha tiġi mtejba fl-istabbiliment ta’ regoli tal-proċeduri aktar ċari. Għaldaqstant, għandu 
jinħoloq Forum Konsultattiv simili għad-Direttiva 2009/125KE dwar id-Disinn Eko biex 
jiżgura mekkaniżmu konsultattiv tal-partijiet interessati kontinwu u strutturat fil-proċess ta’ 
implimentazzjoni tad-direttiva.
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Emenda 297
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li fit-
tmexxija tal-attivitajiet tagħha, tosserva 
parteċipazzjoni bilanċjata tar-
rappreżentanti tal-Istati Membriu tal-
partijiet kollha interessati kkonċernati, 
bħall-industrija, inklużi l-SMEs u l-
industrija tas-snajja’, il-gruppi tal-
protezzjoni ambjentali u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Dawk 
il-partijiet għandhom jiltaqgħu f’forum 
konsultattiv. Ir-regoli tal-proċedura tal-
Forum għandhom jiġu stabbilit mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jitnaqqsu l-inċertezza legali u r-riskji ekonomiċi, il-mekkaniżmu tal-eżenzjonijiet għandu 
jsir jaħdem iktar u jsir aktar ċar u trasparenti. Il-konsultazzjoni tal-partijiet interessati 
għandha tiġi mtejba fl-istabbiliment ta’ regoli tal-proċeduri aktar ċari. Għaldaqstant, għandu 
jinħoloq Forum Konsultattiv simili għad-Direttiva 2009/125KE dwar id-Disinn Eko biex 
jiżgura mekkaniżmu konsultattiv tal-partijiet interessati kontinwu u strutturat fil-proċess ta’ 
implimentazzjoni tad-direttiva.

Emenda 298
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Revoka tad-delega

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
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Artikolu 18 tista’ tiġi revokata f’kull ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill
2. L-istituzzjoni li bdiet proċedura interna 
biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega 
tas-setgħa għandha timpenja ruħha biex 
tinforma l-istituzzjoni l-oħra u l-
Kummissjoni fi żmien raġjonevoli qabel 
ma tittieħed id-deċiżjoni finali, waqt li 
tindika liema setgħat delegati li jistgħu 
jkunu soġġetti għal revoka u raġunijiet 
possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew aktar tard kif 
speċifikat fiha. Ma għandhiex taffettwa l-
validità tal-atti delegati diġà fis-
seħħ.Għanda tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

(Marbut mas-sostituzzjoni tal-“proċedura regolatorja bi skrutinju” ta’ qabel mal-proċedura 
l-ġdida ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża l-possibilità li tiġi revokata d-delega tas-setgħat.

Emenda 299
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 18b
Oġġezzjonijiet kontra atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw kontra att delegat fi 
ħdan perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill dan il-perjodu 
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għandu jiġi estiż għal xahrejn. 
2. Jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas 
il-Kunsill ma oġġezzjonaw kontra att 
delegat, għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ fid-data ddikjarata fih.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw kontra l-att delegat 
adottat, ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti 
r-raġunijiet għall-oġġezzjoni kontra l-att 
delegat.

Or. en

(Marbut mas-sostituzzjoni tal-“proċedura regolatorja bi skrutinju” ta’ qabel mal-proċedura 
l-ġdida ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea.)

Ġustifikazzjoni

Proċedura ta’ xahrejn u xahrejn għandha tiġi inkluża għal oġġezzjonijiet kontra l-atti 
delegati. Dan jippermetti dħul fis-seħħ relattivament malajr f’każijiet mhux kontroversjali, 
filwaqt li jiggarantixxi biżżejjed ħin fil-każ ta’ każijiet kontroversjali.

Emenda 300
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-anness I tħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness ngħata bla ħtieġa l-introduzzjoni ta’ ambitu miftuħ.
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Emenda 301
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kategoriji ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku koperti b’din id-Direttiva

Kategoriji ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku koperti b’din id-Direttiva

1. Tagħmir kbir li jintuża fid-djar 1. Tagħmir kbir 
2. Tagħmir żgħir li jintuża fid-djar 2. Tagħmir żgħir 
3. Tagħmir tal-IT u t-telekomunikazzjoni 3. Tagħmir tal-IT u t-telekomunikazzjoni
4. Tagħmir tal-konsumaturi 4. Tagħmir tal-konsumaturi
5. Tagħmir tad-dawl 5. Tagħmir tad-dawl
6. Għodda elettriċi u elettroniċi (bl-
eċċezzjoni ta’ għodda industrijali fissi fuq 
skala kbira)

6. Għodda elettriċi u elettroniċi 

7. Ġugarelli, tagħmir ta’ divertiment u tal-
isport

7. Ġugarelli, tagħmir ta’ divertiment u tal-
isport

8. Apparat mediku 8. Apparat mediku
9. Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
inklużi strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
industrijali

9. Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
inklużi strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
industrijali

10. Apparat ta’ distribuzzjoni awtomatiku 10. Apparat ta’ distribuzzjoni awtomatiku
11. Tagħmir elettriku u elettroniku ieħor 
mhux kopert mill-kategoriji t’hawn fuq

Or. en

(Dan jissostitwixxi emenda 68 mir-rapporteur.)

Ġustifikazzjoni

It-terminu "li jintuża fid-djar" wassal għall-konfużjoni u għalhekk għandu jitħassar. Huwa 
diffiċli li wieħed jara għaliex għodod industrijali fuq skala kbira għandhom ikunu esklużi 
mill-ambitu, meta wieħed iqis li l-immonitorjar u l-istrumenti ta’ kontroll inklużi dawk 
industrijali huma inklużi. Fid-dawl tal-ambitu differenti tar-restrizzjonijiet u ż-żmien 
korrispondenti applikabbli għal kategoriji differenti tal-EEE, għandha tinżamm lista ta’ 
kategoriji tal-EEE, imma kompluta minn kategorija li tinkludi l-EEE kollu li mhuwiex kopert 
mill-għaxar kategoriji attwali. Dan għandu jiżgura ambitu miftuħ mingħajr ma tintilef il-
possibilità li tinħoloq differenza bejn il-kategoriji differenti.
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Emenda 302
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness I - punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
inklużi strumenti ta’ monitoraġġ u 
kontroll industrijali

9. Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll 

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara Anness II punt 9). Jekk jintużaw l-istess intestaturi tiġi evitata l-konfużjoni.

Emenda 303
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II mħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness ngħata bla ħtieġa l-introduzzjoni ta’ ambitu miftuħ.

Emenda 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Anness II - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista vinkolanti ta’ prodotti li jaqgħu taħt 
il-Kategoriji elenkati fl-Anness I:

Lista vinkolanti ta’ prodotti li jaqgħu taħt 
il-Kategoriji elenkati fl-Anness I:

1. Tagħmir kbir li jintuża fid-djar, inklużi 1. Tagħmir kbir li jintuża fid-djar, inklużi
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Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ
Magni li jnixxfu l-ħwejjeġ Magni li jnixxfu l-ħwejjeġ
Magni li jaħslu l-platti Magni li jaħslu l-platti
Tagħmir kbir ieħor li jintuża fid-djar għar-
refriġerazzjoni, il-konservazzjoni u l-ħżin 
tal-ikel, bħal: 

Tagħmir kbir ieħor li jintuża fid-djar għar-
refriġerazzjoni, il-konservazzjoni u l-ħżin 
tal-ikel, bħal: 

Tagħmir kbir għat-tkessiħ, Friġġijiet, 
Friżers

Tagħmir kbir għat-tkessiħ, Friġġijiet, 
Friżers

Tagħmir kbir ieħor li jintuża fid-djar għat-
tisjir u pproċessar ieħor tal-ikel, bħal:

Tagħmir kbir ieħor li jintuża fid-djar għat-
tisjir u pproċessar ieħor tal-ikel, bħal:

Stufi tal-elettriku għat-tisjir, Hot plates tal-
elettriku,

Stufi tal-elettriku għat-tisjir, Hot plates tal-
elettriku,

Microwaves Microwaves

Tagħmir kbir ieħor għat-tisħin tal-kmamar, 
is-sodod u l-għamara fejn wieħed joqgħod 
bil-qiegħda, bħal:

Tagħmir kbir ieħor għat-tisħin tal-kmamar, 
is-sodod u l-għamara fejn wieħed joqgħod 
bil-qiegħda, bħal:

Tagħmir elettriku għat-tisħin, Radjaturi tal-
elettriku,

Tagħmir elettriku għat-tisħin, Radjaturi tal-
elettriku, inklużi ġewwa, barra u unitajiet 
ta’ sħana ta’ pakketti uniċi jippompjaw sa 
12 kW.

Fannijiet u tagħmir ta’ ventilazzjoni tal-
egżost u ta’ kondizzjonar bħal:

Fannijiet u tagħmir ta’ ventilazzjoni tal-
egżost u ta’ kondizzjonar bħal:

Fannijiet tal-elettriku Fannijiet tal-elettriku

Tagħmir tal-arja kondizzjonata Tagħmir tal-arja kondizzjonata, inklużi 
ġewwa, barra u unitajiet ta’ pakketti uniċi 
tal-apparati tal-ikkundizzjonar tal-arja sa 
12 kW.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jiġix miftiehem biex jinfetaħ l-ambitu ta’ din il-leġiżlazzjoni biex tinkludi l-oġġetti 
kollha elettriċi u elettroniċi, imbagħad għandhom jiġu inklużi t-tagħmir tal-ikkundizzjonar 
tal-arja u l-pompi tas-sħana fi ħdan id-Direttiva..
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Emenda 305
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness II - punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll, 
inklużi

Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll, 
inklużi

Apparat li jindividwa l-preżenza tad-
duħħan

Apparat li jindividwa l-preżenza tad-
duħħan

Regolaturi tas-sħana Regolaturi tas-sħana
Termostats Termostats

Strumenti li jkejlu, jiżnu jew jaġġustaw li 
jintużaw fid-djar jew bħala tagħmir tal-
laboratorju

Strumenti li jkejlu, jiżnu jew jaġġustaw li 
jintużaw fid-djar 

Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll Strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm sovrapożizzjoni bejn id-definizzjoni ta’ ‘monitoraġġ industrijali u strumenti tal-
kontroll’ mogħtija fl-Artikolu 3(p) u l-entrata sussegwenti skont il-kategorija 9 fl-Anness II: 
“Il-kejl... tagħmir”. Iż-żewġ daħliet jistgħu japplikaw għat-tagħmir tal-laboratorju użat min-
nies professjonali, iżda ż-żminijiet ta’ implimentazzjoni huma differenti.

Emenda 306
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness III imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness mhuwiex meħtieġ. Ġew introdotti regoli fl-emendi tal-Artikolu 4(7) dwar id-
definizzjoni ta’ sustanzi ġodda u dwar meta jsiru soġġett għar-restrizzjonijiet fid-direttiva.
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Emenda 307
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness III imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħassar l-Anness III peress li m’hemmx metodoloġija ċara biex jintagħżlu s-
sustanzi elenkati. Barra minn hekk, tali Anness jiġi interpretat ħażin globalment u jwassal 
għall-konfużjoni billi jipprovdi lista oħra ta’ kimiċi għar-reviżjoni iżda li għadhom mhumiex 
projbiti.

Emenda 308
Sergio Berlato

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness III imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħassar l-Anness III peress li m’hemmx metodoloġija ċara biex jintagħżlu s-
sustanzi elenkati. Barra minn hekk, tali Anness jiġi interpretat ħażin globalment u jwassal 
għall-konfużjoni billi jipprovdi lista oħra ta’ kimiċi għar-reviżjoni iżda li għadhom mhumiex 
projbiti.
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Emenda 309
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi msemmija fl-Artikolu 4(7) Sustanzi msemmija fl-Artikolu 4(7)

1. Eżabromoċiklododekan (HBCDD) 1. Komposti arseniċi
2. Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP) 2. Berillju u l-komposti tiegħu
3. Ftalat tal-benżil butil (BBP)) 3. Trijossidu tal-antimonju
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Trijossidu tad-dinikel

5. Bisphenol A
6. Organobromini barra r-ritardanti tal-
fjammi tan-nar brominati
7. Organoklorini barra r-ritardanti tal-
fjammi tan-nar klorinati jew il-
plastiċizzanti

8. Nanomaterjal
9. Joni tal-fidda użati għall-bijoċidju
10. Sustanzi perikolużi ħafna li jidhru fil-
lista tal-kandidati msemmija fl-Artikolu 
59(1) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006)

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Lista li tiġi aġġornata kostantement b’dan il-mod jista’ jkollha effett pożittiv fir-rigward tas-
sostituzzjoni ta’ dawn is-sustanzi.

Emenda 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi msemmija fl-Artikolu 4(7) Sustanzi msemmija fl-Artikolu 6a
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1. Eżabromoċiklododekan (HBCDD) 1. Polivinilklorur (PVC)
2. Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP) 2. Nanomaterjali, speċjalment in-

nanotubi tal-karbonju u n-nanofidda li 
qishom asbestos

3. Ftalat tal-benżil butil (BBP)
4. Dibutilftalat (DBP)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn is-sustanzi jeħtieġu aktar evalwazzjoni qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-ħtieġa 
għar-rekwiżiti tal-projbizzjoni u t-tikkettar.

Emenda 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Eżabromoċiklododekan (HBCDD) 1. Dinitrotoluene
2. Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP) 2. Diaminodifenilmetan (MDA)
3. Ftalat tal-benżil butil (BBP) 3. 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xylene 

(musk xylene) 
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Alkani, kloro (paraffini klorinati 

short-chain)
5. Fibri taċ-ċeramika refrattivi 
aluminosilikati
6. Antraċene
7. Żejt tal-antraċene
8. Żejt tal-antraċene, pasta tal-
antraċene
9. Żejt tal-antraċene, pasta tal-
antraċene, frazzjoni tal-antraċene
10. Żejt tal-antraċene, pasta tal-
antraċene, frazzjoni ħafifa tad-
distillazzjoni
11. Żejt tal-antraċene, antraċene baxx
12. Ftalat tal-benżil butil (BBP)
13. Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP)
14. Bis(tributiltin)ossidu (TBTO)
15. Dikloridu tal-kobalt
16. Pentaossidu dijarseniku
17. Triossidu dijarseniku
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18. Dibutilftalat (DBP)
19. Ftalat tad-diiżobutil
20. Eżabromoċiklododekan (HBCDD) 
u d-diastereoisomers identifikati 
ewlenin kollha;
21. Kromat taċ-ċomb
22. Kromat molibdat sulfate aħmar 
taċ-ċomb 
23. Biarsenat taċ-ċomb
24. Sulfokromat isfar taċ-ċomb 
25. Żift, qatran tal-faħam, 
temperatura għolja
26. Dikromat tas-sodju
27. Arsenat tat-trietil
28. Tris(2-kloroetil)fosfat
29. Fibri taċ-ċeramika refrattivi 
aluminosilikati taż-żirkonju
30. Bisfenol A.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipprovdi b’mod ġust lista oħra ta’ kimiċi għar-reviżjoni li għadhom mhux 
projbiti iżda jippreżentaw riskju kbir lill-ambjent jew is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, 
huwa importanti li jiżgura qafas legali koerenti u sigur. Dan huwa għalfejn għandha tiġi 
stabbilita rabta ċara mal-lista tal-kandidati tas-sustanzi perikolużi ħafna wara r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 58 (2) tar-regolament REACH (KE). Fejn għandu jiżdied 
il-Bisfenol A għax m’hemmx inqas minn 109 studji pubbliċi li kkonkludew li hemm effetti 
avversi fil-livelli baxxi għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 

Emenda 312
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness III a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIIa
L-apparati, it-tagħmir u l-partijiet tal-
iskambju għall-apparati eżentati mill-

ambitu tad-Direttiva
1. It-tagħmir li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-
sigurtà tal-Istati Membri, inklużi l-armi, 
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il-munizzjonijiet u l-materjal militari intiż 
b’mod esklussiv għall-iskopijiet militari. 
2. It-tagħmir li mhuwiex intenzjonat biex 
jitqiegħed fis-suq bħala unità unika 
funzjonali jew kummerċjali. 
3. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid tal-
EEE li tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 
2006.
4. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid ta’ 
tagħmir mediku li tqiegħdu fis-suq qabel 
l-1 ta’ Jannar 2014.
5. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid ta’ 
tagħmir mediku dijanjostiku in vitro li 
tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ Jannar 
2016.
6. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid tal-
istrumenti ta’ monitorġġ u l-kontroll li 
tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ Jannar 
2014.
7. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid tal-
istrumenti industrijali ta’ monitorġġ u l-
kontroll li tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ 
Jannar 2017.
8. Il-partijiet tal-iskambju intenzjonati 
għat-tiswija jew għall-użu mill-ġdid tal-
EEE li jibbenefikaw minn eżenzjoni u 
tqiegħdu fis-suq qabel ma skadiet dik l-
eżenzjoni.
9. Apparat mediku impjantabbli attiv.
10. Diversi tipi ta’ apparati, għodda, u 
tagħmir ieħor miġbura, installati u 
mfassla għax-xogħol f’post speċifiku 
għall-użu industrijali.

11. L-oġġetti tal-konsum għal apparati 
mhux korrispondenti tad-definizzjoni ta’ 
tagħmir elettriku u elettroniku.
12. Sustanzi intenzjonati li għandhom 
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jiġu rilaxxati skont il-kundizzjonijiet tal-
użu previsti b’mod normali u raġjonevoli 
tal-EEE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness jiġbor l-eżenzjonijiet possibbli kollha mill-ambitu tad-direttiva f’post uniku. Se 
jiġi evalwat fil-proċedura tal-kodeċiżjoni. Minbarra t-test oriġinali tal-Kummissjoni, 
jintroduċi f’punt 10 id-definizzjonijiet ta’ apparati stazzjonarji miġbura b’mod permanenti u 
f’punt 12, skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-REACH, jeżenta sustanzi rilaxxati b’mod intenzjonat 
mill-EEE (bħat-towners u l-linek). Punt 11 jeżenta l-oġġetti ta’ konsum li fihom innifishom 
mhumiex tagħmir elettriku jew elettroniku skont id-definizzjoni fl-Artikolu 3a tal-abbozz tad-
direttiva.

Emenda 313
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Parti A
Ċomb (0.1 %) Ċomb (0.1 %)
Merkurju (0.1 %) Merkurju (0.1 %)
Kadmju (0.01%) Kadmju (0.01%)
Kromju eżavalenti (0.1 %) Kromju eżavalenti (0.1 %)
Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %) Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %)
Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)

Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)
Parti B
Komposti arseniċi (0,1 %)
Berillju u l-komposti tiegħu (0,1 %)
Trijossidu tad-dijantimonju (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Organobromini u ritardanti tal-fjammi 
tan-nar brominati oħrajn (0,1 %)
Organoklorini u ritardanti tal-fjammi tan-
nar klorinati u plastiċizzanti oħrajn 
(0,1 %)
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Nanotubi tal-karbonju tip tal-Asbestos 
(limitu tal-kxif)

Klorur tal-polivinil (PVC) (0,1 %)
Plastiċizzanti klorinati (0,1 %)
Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP) (0,1 %)
Ftalat tal-benżil butil (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalat (DBP) (0,1 %)
Nanofidda (limitu tal-kxif)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li qed jiżdiedu mal-proposta tal-Kummissjoni huma ta’ periklu kbir għall-bniedem 
u l-ambjent fl-istadji tal-produzzjoni u/jew tal-użu u tal-irkupru. 

Emenda 314
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Anness IV 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Parti A
Ċomb (0.1 %) Ċomb (0.1 %)
Merkurju (0.1 %) Merkurju (0.1 %)
Kadmju (0.01%) Kadmju (0.01%)
Kromju eżavalenti (0.1 %) Kromju eżavalenti (0.1 %)
Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %) Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %)
Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)

Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)
Parti B
Ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati 
(0,1 %)
Ritardanti tal-fjammi tan-nar klorinati 
(0,1 %)
Klorur tal-polyvinyl (PVC) (0,1 %)
Plastiċizzanti klorinati (0,1 %)
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Ftalati li jissodisfaw il-kriterji għall-
klassifikazzjoni bħala karċinoġeni, 
mutaġeniċi jew tossiċi għall-kategorija ta’ 
riproduzzjoni 1A jew 1B skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riformulazzjoni tal-RoHS jirrakkomanda t-
tneħħija gradwali tal-organobromini, l-organoklorini u l-PVC minħabba l-problemi li 
joħolqu għat-trattament tal-iskart. L-industrija tal-elettroniċi hija avvanzata sew fl-inizjattiva 
globali tagħha biex taqleb għal "aloġenu baxx" (definit bħala ritardanti tal-fjammi tan-nar 
brominati/klorinati/PVC taħt id-900ppm). Diġà saru azzjonijiet simili min-naħa ta’ xi 
produtturi ta’ ‘white goods’ (tagħmir tal-kċina). Dawn l-azzjonijiet volontarji għandhom jiġu 
appoġġjati minn rekwiżiti ċari mil-leġiżlatur biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali u tiġi 
provduta ċ-ċertezza tas-suq.

Emenda 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Parti A
Ċomb (0.1 %) Ċomb (0.1 %)
Merkurju (0.1 %) Merkurju (0.1 %)
Kadmju (0.01%) Kadmju (0.01%)
Kromju eżavalenti (0.1 %) Kromju eżavalenti (0.1 %)
Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %) Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %)
Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)

Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)
Part B
Paraffini klorinati medium-chain 
(MCCP)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minbarra s-sustanzi msemmija qabel (bħal pereżempju fil-każ tar-rapport ta’ Jill Evans), 
bosta studji jirrakkomandaw ir-restrizzjoni tal-użu ta’ paraffini klorinati medium-chain 
(MCCP) permezz tal-inklużjoni tagħhom fl-Annex IV tad-Direttiva tar-RoHS 
(Umweltbundesamt Ġermaniż, studju ERA). L-MCCP jintuża bħala plastiċizzant u ritardant 
tal-fjammi bi proprjetajiet persistenti, bijoakkumulanti u tossiċi. Dawn il-proprjetajiet ġew 
dokumentati wkoll b’mod suffiċjenti kif mogħtija wkoll fl-istudju mill-Öko-Institut(2008), ara 
n-nota fit-tmiem 5.

Emenda 316
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Sustanzi pprojbiti msemmija fl-
Artikolu 4(7) u valuri ta’ konċentrazzjoni 
massima ttolerati skont il-piż f’materjali 
omoġenji

Ċomb (0.1 %) Ċomb (0.1 %)
Merkurju (0.1 %) Merkurju (0.1 %)
Kadmju (0.01%) Kadmju (0.01%)
Kromju eżavalenti (0.1 %) Kromju eżavalenti (0.1 %)
Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %) Bifenili polibrominati (PBB) (0.1 %)
Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)

Eteri difenili polibrominati (PBDE) 
(0.1 %)
Nanofidda (limitu ta’ detezzjoni)

Nanotubi tal-karbonju b’diversi ħitan 
twal (limitu ta’ detezzjoni)

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanofidda diġà qed jiġi użat bħala antimikrobiku fl-EEE, pereżempju bħala kisi għall-
mowbajls, jew rilaxxat ukoll mill-magni tal-ħsil. Minbarra li tali użi huma żejda, jipperikolaw 
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. In-nanotubi tal-karbonju jistgħu jintużaw fl-EEE, 
madankollu ntwera li jista’ jkollhom proprjetajiet bħall-absestos. L-awtoritajiet rispettati 
bħall-Kummissjoni Irjali tar-RU dwar it-Tniġġis Ambjentali, l-Eżekuttiv tas-Saħħa u s-Sigurtà 
tar-RU jew l-Aġenzija Ambjentali Ġermaniża qajjmu tħassib dwar dawn in-nanomaterjali jew 
rakkomandati wkoll kontra l-użu tagħhom.
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Emenda 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Anness IVa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Anness IV a)
1. Nanofidda
2. Nanotubi tal-karbonju li jixbhu lill-
asbestos
3. Berilljum metall
4. Berilljum ossidu (BeO)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċertu sustanzi, it-tikkettar huwa rakkomandat mill-Öko-Institut (punt 3 & 4). Għal punti
1 u 2, hemm evidenza xjentifika li l-esponiment għal nanotubi tal-karbonju b’diversi ħitan 
twal jistgħu jirriżultaw f’marda li tixbah lill-absestos u li r-rilaxx ta’ partiċelli nanofidda 
jistgħu jwasslu għal impatti avversi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Filwaqt li tibqa’ 
meħtieġa aktar riċerka, it-tikkettar jkun l-ewwel pass biex jappoġġja t-trattament bir-reqqa 
ta’ dawn is-sustanzi. Interkonnessjoni ottimali mad-Direttiva tad-disinn Eko għandu jiġi 
żgurat. (Marbut mal-emenda tal-Artikolu 6 (1) indent 3 a ġdid u emenda dwar l-Artikolu 4 (1) 
b ġdid)

Emenda 318
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VI imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness ġie inkluż f’Anness V, bin-numri jkomplu wara xulxin. Qabel ma d-direttiva 
tidħol fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha taġġorna dan l-anness skont l-emenda tal-Artikolu
5(4a) u ġġibu konformi mal-progress xjentifiku u tekniku. L-anness VI attwali huwa bbażat 
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fuq rapport ERA mfassal fir-rigward tat-tagħrif disponibbli fl-2005.

Emenda 319
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tagħmir li juża jew li jindividwa 
radjazzjoni jonizzanti

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-istudju tagħha mitlub mill-Kummissjoni (2006-0383), l-ERA kkonkludiet li l-inklużjoni tat-
tagħmir mediku fl-ambitu huwa possibbli, iżda l-manifatturi jeħtieġu ċerti eżenzjonijiet. L-
ERA tirrakkomanda wkoll li eżenzjoni temporanja għaċ-ċomb fl-istann għandha tiġi 
kkunsidrata mill-ġdid aktar qrib fiż-żmien meta d-Direttiva RoHS tiġi emendata. Fil-kors ta’ 
Rapport ERA ġdid (2009-0394) il-manifatturi ta’ xi apparati mediċi kumplessi skoprew li 
dawn għadhom ma jistgħux jiżguraw affidabilità għal żmien twil mingajr ċomb. Dan għandu 
jiġi kkunsidrat fir-riformulazzjoni. 

Emenda 320
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tagħmir li juża jew li jindividwa 
radjazzjoni jonizzanti

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma l-kategoriji 8 (tagħmir mediku) u 9 (strumenti ta’ montioraġġ u kontroll) imsemmija 
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fl-Anness I huma inklużi fl-ambitu, huwa neċessarju li jiġu esklużi b’mod speċifiku l-artikoli 
elenkati hawn, primarjament minħabba l-użu speċjalistiku tagħhom fil-proċeduri mediċi ċikli 
ta’ produzzjoni twal ta’ strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll.

Emenda 321
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 Iċ-ċomb f’ilqugħ ta’ protezzjoni mir-
radjazzjoni jonizzanti

5 Iċ-ċomb f’ilqugħ ta’ protezzjoni, il-
kollimaturi u t-tagħmir ta’ kontroll 
mifrux u l-gradilji għar-radjazzjoni
jonizzanti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 322
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 Iċ-ċomb f’ilqugħ ta’ protezzjoni mir-
radjazzjoni jonizzanti

5 Iċ-ċomb f’ilqugħ ta’ protezzjoni, il-
kollimaturi u t-tagħmir ta’ kontroll 
mifrux u l-gradilji għar-radjazzjoni
jonizzanti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.
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Emenda 323
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 Iċ-ċomb f’oġġetti tal-ittestjar bir-raġġi X. 6 Iċ-ċomb f’oġġetti tal-ittestjar tar-
radjazzjoni jonizzanti u indikaturi bir-
raġġi X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 324
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 Iċ-ċomb f’oġġetti tal-ittestjar bir-raġġi X. 6 Iċ-ċomb f’oġġetti tal-ittestjar tar-
radjazzjoni jonizzanti u indikaturi bir-
raġġi X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.
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Emenda 325
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 Sors tal-iżotopi tal-kadmju radjuattiv 
għal spettrometri fluworexxenti portabbli 
tar-raġġi. Sensers, ditekters u elettrodi (kif 
ukoll l-oġġett 1)

8 Sors tal-iżotopi tal-kadmju radjuattiv 
għal spettrometri fluworexxenti portabbli 
tar-raġġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 326
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 Sors tal-iżotopi tal-kadmju radjuattiv 
għal spettrometri fluworexxenti portabbli 
tar-raġġi. Sensers, ditekters u elettrodi (kif 
ukoll l-oġġett 1)

8 Sors tal-iżotopi tal-kadmju radjuattiv 
għal spettrometri fluworexxenti portabbli 
tar-raġġi

.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.
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Emenda 327
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10 Iċ-ċomb u l-kadmju f’lampi tal-
ispettroskopija ta’ assorbiment atomiku

10 Iċ-ċomb u l-kadmju f’lampi tal-
ispettroskopija ta’ assorbiment atomiku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 328
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI – sottotitolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oħrajn imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 329
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI – sottotitolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oħrajn imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 330
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 Iċ-ċomb f’ligi bħala supertrażmettituri u 
trażmettituri termali fl-MRI

11 Iċ-ċomb f’ligi bħala supertrażmettituri u 
trażmettituri termali fl-MRI u l-MEG

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 331
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 Iċ-ċomb f’ligi bħala supertrażmettituri u 
trażmettituri termali fl-MRI

11 Iċ-ċomb f’ligi bħala supertrażmettituri u 
trażmettituri termali fl-MRI u l-MEG

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.



AM\809039MT.doc 107/115 PE439.897v01-00

MT

Emenda 332
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 Iċ-ċomb fi stannijiet f’defibrillaturi ta’ 
emerġenza portabbli

17 Iċ-ċomb fi stannijiet

- Defibrillaturi portabbli tal-klassi II,
- Tagħmir li jintlibes mill-pazjenti u 
tagħmir portabbli ultrasoniku u tagħmir 
portabbli tal-monitoraġġ tal-pazzjent tal-
klassi II 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 333
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 Iċ-ċomb fi stannijiet f’defibrillaturi ta’ 
emerġenza portabbli

17 Iċ-ċomb fi stannijiet

- Defibrillaturi portabbli tal-klassi II,
- Tagħmir li jintlibes mill-pazjenti u 
tagħmir portabbli ultrasoniku u tagħmir 
portabbli tal-monitoraġġ tal-pazjent tal-
klassi II 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.
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Emenda 334
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 20a - 20w (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20a Iċ-ċomb fl-istann u t-terminali ta’ 
komponenti u t-terminali ta’ konnessjoni 
tal-Immaġnar bir-Reżonanza Manjetika u 
Manjetoenċefalografija li jaħdmu 
f’temperaturi aktar baxxi minn -50◦C
20b Iċ-ċomb f’kisjiet terminali ta’ 
komponenti mhux manjetiċi fl-Immaġnar 
bir-Reżonanza Manjetika u 
Manjetoenċefalografija u sfannijiet użati 
biex jgħaqddu flimkien dawn il-
komponenti mhux manjetiċi
20c Iċ-ċomb fl-istannijiet u fil-kisjiet tat-
terminali tal-komponenti użati għall-bini 
ta’ skedi ta’ ċirkuwiti elettroniċi ta’ 
tagħmir mediku li jinkludi BGA, CSP, 
QFN, u tagħmir simili u tagħmir mediku 
użat għall-immaġnar inklużi CT, PET, 
SPECT, MEG, MRI u immaġnar tal-
molekoli u għat-tagħmir mediku użat 
għat-terapija tar-radjazzjoni u l-
partikolati
20d Iċ-ċomb fl-istann użat għall-bini ta’ 
skedi ta’ ċirkuwiti elettroniċi użati għall-
immuntar ta’ array detectors diġitali 
semikondutturi, pereżempju l-cadmium 
zinc telluride u d-ditekters ta’ raġġi X 
diġitali pin-grid array
20e Iċ-ċomb u l-kromju eżavalenti fil-
komponenti mfassla b’mod speċifiku 
għas-setturi industrijali li mhumiex fl-
ambitu tad-direttiva RoHS u użati bħala 
komponenti fit-tagħmir mediku
20f Iċ-ċomb bħala lubrikant niexef fil-ligi 
tar-ramm u l-aluminnju għal postijiet 
esposti għar-radjazzjoni jonizzanti
20g Iċ-ċomb għal siġilli tal-vakum tal-
intensifikaturi tal-immaġnar
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20h Il-kromju eżavalenti f’dispensers in-
situ alkali
20i Il-cadmium f’fosfori tal-output tal-
intensifikaturi tal-immaġnar
20j Markatur tal-aċetat taċ-ċomb għall-
użu f’head-frames stereotattiċi għall-użu 
bi CT u MRI
20k Il-kromju taċ-ċomb u eżavalenti fil-
partijiet tal-komponent minn tubi ta’ 
raġġi X użati li tqiegħdu fis-suq tal-UE 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 u użati mill-ġdid 
fit-tubi ta’ raġġi X ġodda mill-1 ta’ 
Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2019.
20l Il-merkurju f’bozoz dritti 
fluworexxenti għal għanijiet speċjali.
20m Iċ-ċomb fil-ħġieġ tat-tubi tar-raġġi 
katowd, il-komponenti elettroniċi u t-tubi 
fluworexxenti.
20n Iċ-ċomb bħala element ta’ lligar fl-
azzar li jkun fih sa 0.35 % ċomb skont il-
piż, l-aluminju li jkun fih sa 0.4 % ċomb 
skont il-piż u bħala liga tar-ram li jkun 
fih sa 4 % ċomb skont il-piż
20o
- Ċomb fl-istann tat-tip li jdewweb 

f’temperaturi għolja (jiġifieri l-ligi b’bażi 
ta’ ċomb li jkun fihom 85 % ċomb jew 
aktar skont il-piż).
- Iċ-ċomb fl-istannijiet ta’ oġġetti li jservu, 
sistemi ta’ ħażna u ta’ wiri ordnat tal-
ħażna, tagħmir tal-infrastrutturi tan-
netwerks għas-swiċċjar, is-sinjalar, it-
trażmissjoni kif ukoll il-ġestjoni tan-
netwerks għat-telekomunikazzjoni.
- Iċ-ċomb fil-partijiet taċ-ċeramika 

elettroniċi (eż. mezzi piezoelettroniċi). 
20p Il-kadmju u l-komposti tiegħu 
f’kuntatti elettroniċi u kisi tal-kadmju 
għajr l-applikazzjonijiet ipprojbiti taħt id-
Direttiva 91/338/KEE li temenda d-
Direttiva 76/769/KEE
20q Iċ-ċomb użat fis-sistemi konformi ta’ 
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konnetturi tal-pinnijiet
20r Iċ-ċomb u l-kadmju fi ħġieġ ottiku u 
tal-iffiltrar
20s Iċ-ċomb fi stannijiet li jikkonsistu 
f’aktar minn żewġ elementi għall-
konnessjoni bejn il-pinnijiet u l-pakkett 
ta’ mikroproċessuri b’kontenut ta’ ċomb 
ta’ aktar minn 80 % u inqas minn 85 % 
skont il-piż.
20t Iċ-ċomb fi stannijiet biex titlesta 
konnessjoni elettrika vijabbli bejn 
semitrażmettitur die u carrier fi ħdan 
ċirkwit integrat ta’ pakketti Flip Chip.
20u Iċ-ċomb fil-finituri ta’ komponenti 
fine pitch li ma jkunux konnetturi b’pitch 
ta’ 0.65 mm jew inqas b’oqsfa taċ-ċomb 
NiFe u ċomb f’finituri ta’ komponenti 
fine pitch li ma jkunux konnetturi b’pitch 
ta’ 0.65 mm jew inqas b’oqsfa tar-ram u 
ċ-ċomb. 
20v Iċ-ċomb fl-istann li jintuża għall-
istannjar ma’ capacitors b’aktar minn 
saff wieħed diskojdali, b’toqob imħaffra 
fihom (maħdum permezz ta’ hole 
discoidal multilayer capacitors) u 
capacitors taċ-ċeramika b’aktar minn saff 
wieħed tat-tip planar array.
20w L-ossidu taċ-ċomb fi frit tas-siġillar li 
jintuża fil-manifattura tal-immuntar tat-
twieqi għat-tubi tal-lejżer tal-Argon u l-
Kripton.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.
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Emenda 335
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Anness VI - punt 20 a - 20 j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20a Iċ-ċomb fl-istannijiet u t-terminali ta’ 
komponenti u t-terminali ta’ konnessjoni 
ta’ Immaġnar bir-Reżonanza Manjetika u 
Manjetoenċefalografija li jaħdmu 
f’temperaturi aktar baxxi minn -50◦C
22b Iċ-ċomb f’kisjiet terminali ta’ 
komponenti mhux manjetiċi fl-Immaġnar 
bir-Reżonanza Manjetika u 
Manjetoenċefalografija u sfannijiet użati 
biex jgħaqddu flimkien dawn il-
komponenti mhux manjetiċi
20c Iċ-ċomb fl-isfannijiet użat għall-bini 
ta’ skedi ta’ ċirkuwiti elettroniċi użati 
għall-immuntar ta’ array detectors diġitali 
semikondutturi, pereżempju l-cadmium 
zinc telluride u d-ditekters ta’ raġġi X 
diġitali pin-grid array
20d Iċ-ċomb u l-kromju eżavalenti fil-
komponenti mfassla b’mod speċifiku 
għas-setturi industrijali li mhumiex fl-
ambitu tad-direttiva RoHS u użati bħala 
komponenti fit-tagħmir mediku
20e Iċ-ċomb bħala lubrikant niexef fil-ligi 
tar-ramm u l-aluminnju għal postijiet 
esposti għar-radjazzjoni jonizzanti
20f Iċ-ċomb għal siġilli tal-vakum tal-
intensifikaturi tal-immaġnar
20g Il-kromju eżavalenti f’dispensers in-
situ alkali
20h Il-cadmium f’fosfori tal-output tal-
intensifikaturi tal-immaġnar
20i Markatur tal-aċetat taċ-ċomb għall-
użu f’head-frames stereotattiċi għall-użu 
bi CT u MRI
20j Il-kromju taċ-ċomb u eżavalenti fil-
partijiet tal-komponent minn tubi ta’ 
raġġi X użati li tqiegħdu fis-suq tal-UE 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 u użati mill-ġdid 
fit-tubi ta’ raġġi X ġodda mill-1 ta’ 
Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2019.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Anness VI – parti introduttorja.

Emenda 336
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva
Anness VI a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anhang VIa
Applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni 
fl-Artikolu 4(1) fir-rigward tal-
Kategorija 11
1. Kadmju fil-pannelli fotovoltajċi b’film 
irqiq ibbażat fuq it-tellurid tal-kadmju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li jiddaħħal ambitu miftuħ, il-moduli fotovoltajċi għandhom ikunu eżentati mill-qasam 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Ma teżistix possibilità ta’ sostituzzjoni effikaċi għat-tellurid 
tal-kadmju li hemm fil-pannelli fotovoltajċi b’film irqiq. L-industrija tal-moduli fotovoltajċi 
hija kkaratterizzata mill-innovazzjoni. Tinħtieġ ċertezza fir-rigward tal-ippjanar sabiex 
jitkompla l-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-ħarsien tal-
ambjent, il-ħolqien ta’ impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku. Eżenzjonijiet ta’ żmien limitat mill-
qasam ta’ applikazzjoni ma jissodisfawx dan il-kriterju. 

Emenda 337
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness VI a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VIa
Applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni 
fl-Artikolu 4(1) fir-rigward tal-
Kategorija 11
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Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-
applikazzjonijiet f’dan l-Anness 
għandhom jiskadu erba’ snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 2(1a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kadmju jikkostitwixxi periklu serju għall-bniedem u l-ambjent. L-użu tiegħu fil-moduli 
fotovoltajċi għandu jintemm kemm jista’ jkun malajr. Għandu jkun hemm il-possibilità li 
jitressqu applikazzjonijiet għal eżenzjoni ta’ żmien limitat mid-Direttiva. Abbażi tad-dejta 
attwali però tinċaħad id-deċiżjoni tar-rapporteur favur l-eżenzjoni tal-kadmju li hemm fil-
moduli fotovoltajċi. 

Emenda 338
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Anness VI b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VIb
L-applikazzjoni għal eżenzjoni mill-
Artikolu 4(1) jew biex tiġġedded tali 
eżenzjoni
L-applikazzjonijiet jistgħu jinħarġu minn 
manifattur, rappreżentant awtorizzat ta’ 
manifattur, jew kull attur fil-katina tal-
provvista u għandu jinkludi mill-inqas 
dan li ġej:
(a) l-isem, l-indirizz, u d-dettalji tal-
kuntatt tal-applikant;
(b) l-informazzjoni dwar il-materjal jew il-
komponent u l-użi speċifiċi tas-sustanza 
fil-materjal u l-komponent għal liema ġiet 
mitluba eżenzjoni u l-karatteristiċi 
partikolari tagħha;
(c) ġustifikazzjoni li tista’ tiġi vverifikata 
u rreferita kollha kemm hi għal eżenzjoni 
fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet stabbilit fl-
Artikolu 5;
(d) analiżi ta’ sustanzi alternattivi 
possibbli, materjali jew disinni fuq bażi 
taċ-ċiklu tal-ħajja, inklużi, meta jkunu 
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disponibbli, l-informazzjoni u l-istudji 
rivisti mill-pari dwar riċerka indipendenti, 
u attivitajiet tal-iżvilupp mill-applikant;
(e) analiżi tad-disponibilità tal-alternattivi 
deskritti f’punt (d);
(f) pjan ta’ sostituzzjoni kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 inkluża 
skeda ta’ żmien għall-azzjonijiet proposti 
mill-applikant;
(g) fejn xieraq, indikazzjoni tal-
informazzjoni li għandha tiġi meqjusa 
bħala ta’ proprjetà flimkien ma’ 
ġustifikazzjoni li tista’ tiġi vverifikata;
(h) proposta għal kliem preċiż u ċar għall-
eżenzjoni;
(i) sommarju tal-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi ispirata minn emenda simili ħafna diskussa fil-Kunsill. Minbarra l-kliem 
diskussi fil-Kunsill, din l-emenda a) titlob ġustifikazzjoni li tista’ tiġi vverifikata u rreferita 
kollha kemm hi, b) evalwazzjoni tad-disponibilità tal-alternattivi, u c) pjan ta’ sostituzzjoni 
f’kull każ.

Emenda 339
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Anness VII - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn applikabbli, il-korp notifikat ... 
(isem, numru) … imwettaq … 
(deskrizzjoni tal-intervent) … u ħareġ iċ-
ċertifikat: …

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan is-subpunt mhuwiex meħtieġ peress li m’hemmx standards armonizzati li bihom il-korpi 
notifikati jistgħu jivverifikaw il-konformità.
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