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PR_COD_1amRecastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku 
(riformulazzjoni)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Proċedura ta’ kodeċiżjoni - riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0809),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0471/2008),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

Emenda 1

Proposta għal direttiva 
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)  Id-Direttiva 2008/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta' Novembru 2008 tagħti l-ewwel 
prijorità lil-leġiżlazzjoni dwar il-
prevenzjoni tal-iskart. Il-prevenzjoni hija 
definita fost l-oħrajn bħala miżuri li 
jnaqqsu l-kontenut ta' sustanzi ta' ħsara 
f'materjali u prodotti 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riformulazzjoni tal-RoHS għandha titqiegħed fil-kuntest tal-ġerarkija tal-iskart stabbilita 
fil-qafas tad-direttiva dwar l-iskart fl-2008. Il-prevenzjoni hija l-akbar prijorità fil-ġerarkija 
li torbot tal-iskart. Il-prevenzjoni tinkludi miżuri li jnaqqsu l-kontenut ta' sustanzi ta' ħsara 
f’materjali u prodotti. It-tfassil mill-ġdid tar-riformulazzjoni tal-RoHS huwa għalhekk 
opportunità importanti biex dan l-obbligu jinbidel f'azzjoni konkreta, iżjed u iżjed minħabba l-
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fatt li t-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) qed ikompli joħloq ħafna problemi matul it-
trattament tal-iskart.  

Emenda 2

Proposta għal direttiva 
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Jannar 1988 dwar programm ta’ azzjoni 
Komunitarja li tikkumbatti t-tniġġis 
ambjentali mill-kadmju1 tistieden lill-
Kummissjoni biex taħdem mingħajr 
dewmien fuq l-iżvilupp ta’ miżuri speċifiċi 
għal programm bħal dan. Is-saħħa tal-
bniedem ukoll trid tiġi protetta u għandha 
għalhekk tiġi implimentata strateġija 
ġenerali li b’mod partikolari tirrestrinġi l-
użu tal-kadmju u tistimula r-riċerka fis-
sostituti. Dik ir-Riżoluzzjoni tenfasizza illi 
l-użu tal-kadmju għandu jiġi limitat għall-
każijiet fejn l-użu tiegħu huwa xieraq u 
ma jeżistux alternattivi xierqa u b'iktar 
sikurezza.
1 ĠU C 30, 4.2.1988, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-1988 (Premessa 4 tal-RoHS attwali) għandha 
terġa' tiddaħħal għax hija r-referenza politika għall-ġlieda kontra t-tniġġis ambjentali mill-
kadmju.  

Emenda 3

Proposta għal direttiva 
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Il-Parlament Ewropew, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 
1996 dwar il-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni għar-reviżjoni tal-Istrateġija 
Komunitarja dwar l-Immaniġġjar tal-
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Iskart u fl-abbozz tar-riżoluzzjoni tal-
Kunsill dwar il-politika tal-iskart1, talab 
lill-Kummissjoni tippreżenta proposti 
għad-direttivi dwar numru ta' tipi ta' skart 
prijoritarji, inkluż l-iskart elettriku u 
elettroniku. Il-Parlament Ewropew talab 
fl-istess riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni biex iressqu proposti ħalli 
titnaqqas il-preżenza ta' sustanzi ta' ħsara 
fl-iskart bħal ma huma l-klorin, il-
merkurju, il-klorur tal-polyvinyl (PVC), 
il-kadmju u metalli tqal oħra.
1 ĠU C 362, 2.12.1996, p. 241.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-1996 (Premessa 4 tal-RoHS attwali) 
għandha terġa' tiddaħħal bħala tifkira importanti li fl-1996 il-Parlament kien diġà talab għal 
restrizzjonijiet konkreti għall-PVC.  

Emenda4

Proposta għal direttiva 
Premessa 3 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar sustanzi organiċi 
persistenti li jniġġsu1 jfakkar li l-objettiv 
biex jiġu prottetti l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem minn sustanzi organiċi 
persistenti li jniġġsu ma jistax jintlaħaq 
għal kollox mill-Istati Membri minħabba 
l-effetti transkonfinali ta' dawk is-sustanzi 
li jniġġsu, u għalhekk jista' jintlaħaq 
aħjar fil-livell Komunitarju.  Bi qbil ma' 
dak ir-Regolament, ir-rilaxxi ta' sustanzi 
organiċi persistenti li jniġġsu, bħal ma 
huma d-diossini u l-furani, li huma 
prodotti sekondarji mhux intenzjonati tal-
proċessi industrijali, għandhom jiġu 
identifikati u mnaqqsa kemm jista' jkun 
malajr bl-għan aħħari li, fejn hu 
possibbli, jiġu eliminati. Trattament 
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termali u rimi mhux ikkontrollat ta' skart 
magħmul mit-tagħmir elettriku u 
elettroniku, li fih ritardanti tal-fjammi 
tan-nar aloġenati jew PVC, jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
formazzjoni tad-diossini u l-furani. 
1 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riformulazzjoni tal-RoHS għandha bżonn titqiegħed fil-kuntest tal-obbligi internazzjonali 
tal-UE biex jitnaqqsu r-rilaxxi tad-diossini u l-furani bil-għan li jkomplu jiġu mminimizzati u, 
fejn hu possibbli, jiġu għal kollox eliminati. Id-destin finali ta' kwantitajiet kbar ta' WEEE 
jibqa' mhux ċar.  L-inċinerazzjoni b'temperatura għolja tibqa' l-eċċezzjoni. It-trattament 
mhux ta' standard tal-WEEE – fl-UE jew f'pajjiżi terzi – jirriskja li jibqa' realtà għal ammonti 
sinifikanti. Il-problemi tal-emissjonijiet tad-diossini u l-furani jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz tal-għażla tal-materjali fl-istadju tal-iddisinnjar.

Emenda 5

Proposta għal direttiva 
Premessa 3 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) L-istudju kkumissjonat mill-
Kummissjoni dwar is-sustanzi ta' ħsara 
f'tagħmir elettriku u elettroniku 
jirrakkomanda ħafna t-tneħħija gradwali 
ta' organobromini u organoklorini 
minħabba l-potenzjal tagħhom li 
jiffurmaw id-diossini u l-furani 
polibrominati u poliklorinati 
f'operazzjonijiet għat-trattament tal-
iskart, u jagħti prijorità lit-tneħħija tal-
PVC fuq l-għażliet selettivi tal-ġestjoni 
tar-riskju ħalli jiġi ggarantit rilaxx 
imnaqqas tal-PVC, tal-addittivi tiegħu u 
tal-prodotti tal-kombustjoni perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Öko-Institut huwa r-referenza għall-Kummissjoni dwar l-RoHS. Huwa ilu jevalwa l-
applikazzjonijiet kollha għal eżenzjonijiet tat-tneħħija gradwali fl-Artikolu 4 sa mill-2005, u 
għadu jagħmel dan. Is-sejbiet ewlenin tal-istudju relevanti mill-Kummissjoni Ewropea dwar 
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ir-restrizzjonijiet futuri (Öko-Institut, “Study on hazardous substances in Electrical and 
Electronic Equipment, Not Regulated by the RoHS Directive”, 17 ta' Ottubru 2008) 
għandhom għalhekk jissemmew fil-premessi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva 
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-evidenza disponibbli tindika li l-
miżuri dwar il-ġbir, it-trattament, ir-
riċiklaġġ u r-rimi tal-iskart tat-tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) kif stabbiliti 
fid-Direttiva 2002/96/KE huma meħtieġa 
sabiex inaqqsu l-problemi tal-ġestjoni tal-
iskart marbuta mal-metalli t-tqal u r-
ritardanti tal-fjammi tan-nar konċernati. 
Madankollu, minkejja dawk il-miżuri, 
partijiet sinifikanti tal-WEEE se jibqgħu 
jinstabu fir-rotot tar-rimi attwali. Anke 
jekk il-WEEE jinġabar separatament u jkun 
sottomess għall-proċessi ta' riċiklaġġ, il-
kontenut tal-merkurju, il-kadmju, iċ-ċomb, 
il-kromju VI, il-PBE u l-PDBE x’aktarx li 
joħolqu riskji għas-saħħa jew għall-
ambjent.

(4) L-evidenza disponibbli tindika li l-
miżuri dwar il-ġbir, it-trattament, ir-
riċiklaġġ u r-rimi tal-iskart tat-tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) kif stabbiliti 
fid-Direttiva 2002/96/KE huma meħtieġa 
sabiex inaqqsu l-problemi tal-ġestjoni tal-
iskart marbuta mal-metalli t-tqal, ir-
ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati 
konċernati, il-PVC u l-plastiċizzanti ta' 
ħsara tiegħu. Madankollu, minkejja dawk 
il-miżuri, partijiet sinifikanti tal-WEEE se 
jibqgħu jinstabu fir-rotot tar-rimi attwali. 
Anke jekk il-WEEE jinġabar separatament 
u jgħaddi mill-proċessi ta' riċiklaġġ, il-
kontenut tal-merkurju, il-kadmju, iċ-ċomb, 
il-kromju VI, il-PBE u l-PDBE x’aktarx li 
joħolqu riskji għas-saħħa jew għall-
ambjent. Ir-riċiklar tal-WEEE li jkun fih 
ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati, 
ritardanti tal-fjammi tan-nar klorinati, 
PVC u l-plastiċizzanti ta' ħsara tiegħu ma 
jipprovdi l-ebda benefiċċju ambjentali u 
mhuwiex ekonomiku. Bħala riżultat, 
huwa suġġett għal trattament termali jew 
rimi, li għandhom it-tendenza li joħolqu 
riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, jew direttament permezz ta' 
rilaxx ta' dawn is-sustanzi fl-ambjent, jew 
indirettament permezz tal-formazzjoni ta' 
prodotti ta' ħsara li jkunu ttrasformaw 
jew permezz ta' skart ta' ħsara sekondarju 
li jirriżulta mill-inċinerazzjoni. 

Or. en
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(Marbuta mal-emenda tal-Anness IV)

Ġustifikazzjoni

L-istudju mill-Kummissjoni dwar ir-riformulazzjoni tal-RoHS jirrakkomanda sew it-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 u PVC taħt id-900ppm). Diġà saru azzjonijiet simili min-naħa ta' xi 
manifatturi 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 7

Proposta għal direttiva 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-Direttiva tissupplimenta l-
leġiżlazzjoni ġenerali tal-Komunità 
rigward il-ġestjoni tal-iskart, bħad-
Direttiva 2008/[…]/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart. 

(8) Din id-Direttiva tissupplimenta l-
leġiżlazzjoni ġenerali tal-Komunità 
rigward il-ġestjoni tal-iskart, bħad-
Direttiva 2008/[…]/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart kif 
ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
Sustanzi Kimiki (REACH)1.
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat b'mod speċifiku li l-RoHS jissupplimenta r-REACH. L-RoHS u r-
REACH għandhom objettivi, skop, żmien u għajnuna differenti. L-RoHS inħoloq biex 
jindirizza l-problemi speċifiċi ta' livell dejjem jikber ta' skart, ir-REACH jittratta s-sustanzi 
kimiċi fil-livell ġenerali, bl-ebda fokus speċjali fuq l-iskart. Ir-REACH huwa liġi reġjonali li 
għadha fl-infanzja tagħha, l-RoHS diġà qed tilħaq standard globali. Inħolqu problemi 
ewlenin bil-WEEE minħabba l-polimeri, li huma eżenti mir-REACH. L-RoHS għandu jiġi 
żviluppat iżjed biex jindirizza l-problemi speċifiċi tal-irkupru u r-rimi tal-WEEE fil-bidu.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva 
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jitqies l-iżvilupp tat-tagħmir 
elettriku u elettroniku mingħajr metalli 
tqal, PBDE u PBB. 

(11) Għandu jitqies l-iżvilupp tekniku tat-
tagħmir elettriku u elettroniku mingħajr 
metalli tqal, ir-ritardanti tal-fjammi tan-
nar brominati, ir-ritardanti tal-fjammi 
tan-nar klorinati, il-PVC u l-plastiċizzanti 
ta' ħsara tiegħu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-elettroniċi hija avvanzata ħafna fl-inizjattiva globali tagħha biex telimina 
gradwalment l-użu ta' ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati/klorinati u l-PVC. Kumpaniji 
ewlenin tal-elettroniċi diġà eliminaw b'mod gradwali l-użu ta' dawn is-sustanzi f'ċertu 
prodotti tagħhom jew fil-prodotti kollha (eż. 50% tal-mobajls il-ġodda kollha huma diġà 
b'aloġenu baxx). Kważi l-kumpaniji ewlenin kollha tal-elettroniċi impenjaw ruħhom li 
jagħmlu dan għall-prodotti tal-konsumaturi (eż. l-ishma tas-suq għall-kompjuters personali 
b'aloġenu baxx se jkunu madwar 40% fis-sena jew sentejn li ġejjin).  Fil-passat diġà saru 
azzjonijiet simili min-naħa ta' xi manifatturi ta' 'white goods' (tagħmir tal-kċina). 

Emenda 9

Proposta għal direttiva 
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Hekk kif ikun hemm disponibbli 
evidenza xjentifika u filwaqt li jitqies il-
prinċipju tal-prekawzjoni, il-projbizzjoni 
ta' sustanzi perikolużi oħra u s-sostituzzjoni 
tagħhom b'sustanzi jew teknoloġiji 
alternattivi li jagħmlu inqas ħsara lill-
ambjent li jiżguraw tal-anqas l-istess livell 
ta' protezzjoni għall-konsumaturi 
għandhom jiġu eżaminati. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha tistudja l-
impatti negattivi ta' sustanzi ta' ħsara 
oħrajn u l-fattibilità tas-sostituti tagħhom, 
b'mod partikolari lejn tmiem il-ħajja tat-
tagħmir elettriku u elettroniku, bil-għan li 
jsiru proposti leġiżlattivi ħalli jissaħħu d-
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kimiċi (REACH). Għandu jitqies b'mod 
speċifiku l-potenzjal ta' impatt fuq l-SMEs. 

dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fuq 
bażi regolari. Meta jsir dan, il-
Kummissjoni għandha toqgħod attenta 
għall-koerenza ma' leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra u tisfrutta għall-
massimu s-sinerġiji max-xogħol li jsir 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, 
il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)1. 
Għandu jitqies b'mod speċifiku l-potenzjal 
ta' impatt fuq l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS 1.0 kien suċċess globali. Madankollu, dan kien biss il-bidu għax numru ta' sustanzi 
jew materjali ta' ħsara għadhom qed jintużaw.  L-RoHS għandu jsir verament proċess 
dinamiku li jippremja lill-kumpaniji talli jeliminaw b'mod gradwali u proattivament l-użu ta' 
sustanzi ta' ħsara. Biex dan isir, hemm bżonn tiġi stabbilita reviżjoni regolari tal-evidenza 
xjentifika dwar l-impatti negattivi ta' ċertu sustanzi ta' ħsara u l-fattibilità tas-sostituti 
tagħhom.  

Emenda 10

Proposta għal direttiva 
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta' 
sostituzzjoni għandhom ikunu permessi jekk 
is-sostituzzjoni ma tkunx possibbli mil-lat 
xjentifiku u tekniku, b'kunsiderazzjoni
speċifika għas-sitwazzjoni tal-SMEs jew 
jekk l-impatti negattivi ambjentali, għas-
saħħa jew soċjoekonomiċi kkawżati bis-
sostituzzjoni x'aktarx li se jkunu akbar mill-
benefiċċji għas-saħħa, ambjentali jew 
soċjoekonomiċi tas-sostituzzjoni, jew id-
disponibbiltà u l-affidabbiltà tas-sostituti 
mhumiex żgurati.  Is-sostituzzjoni tas-
sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u 
elettroniku għandha titwettaq ukoll b'tali 
mod li tkun kompatibbli mas-saħħa u s-
sikurezza tal-utenti ta' tagħmir elettriku u 
elettroniku. It-tqegħid fis-suq ta' apparat 

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

jkun possibbli li jingħata perjodu ulterjuri 
ta' eżenzjoni wara t-tmiem tal-eżenzjoni 
biex tiġi permessa ċ-ċertifikazzjoni 
regolatorja jew għall-forniment ta' 
sostituti iktar sikuri li jiżdiedu 
proporzjonalment għar-rekwiżiti 
neċessarji.  It-tqegħid fis-suq ta' apparat 
mediku jeħtieġ proċedura ta' valutazzjoni 
tal-konformità, skont id-Direttivi 93/42/KE 
u 98/79/KE, li jista' jkun li tkun teħtieġ l-
involviment ta' korp notifikat maħtur mill-
Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri. 
Jekk tali korp notifikat jiċċertifika li s-
sikurezza tas-sostitut potenzjali għall-użu 
maħsub fl-apparat mediku jew f'apparat 
mediku in vitro ma ntweritx, dan jitqies 
bħala impatt negattiv ċar fuq is-sikurezza 
soċjoekonomika, tas-saħħa u tal-
konsumatur.  Għandu jkun possibbli li ssir 
applikazzjoni għall-eżenzjonijiet ta' 
tagħmir li jaqa' taħt l-ambitu ta' din id-
Direttiva mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, anke jekk dan iseħħ qabel l-
inklużjoni ta' dak it-tagħmir fl-ambitu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qlib għal alternattivi iktar sikuri jaf jeħtieġ investiment inizjali. Imma ladarba l-alternattivi 
jkunu stabbiliti u l-produzzjoni tagħhom tiżdied b'mod proporzjonat, l-ispejjeż jaqgħu b'mod 
mgħaġġel u l-benefiċċji jkunu ikbar. Il-kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi għandhom 
għalhekk jintużaw biss meta ż-żmien ta' eżenzjoni jkun qed jiġi deċiż. Id-disponibilità mhux 
suffiċjenti ta' sostituti m'għandhiex tkun kriterju ta' iva/le għal eżenzjoni, imma għandu 
jkollha effett fiż-żmien sakemm il-projbizzjoni tkun għal kollox fis-seħħ. M'hemmx għalfejn 
tiddaħħal "l-affidabilità" bħala kriterju separat għax din diġà hija meqjusa mill-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza.

Emenda 11

Proposta għal direttiva 
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Eżenzjonijiet mill-projbizzjoni għal 
ċerti materjali jew komponenti speċifiċi 
għandhom ikunu limitati fl-ambitu 
tagħhom, sabiex ikun hemm tneħħija 

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

tneħħija gradwali tas-sustanzi perikolużi 
fit-tagħmir elettriku u elettroniku, ladarba 
l-użu ta' dawk is-sustanzi f'tali 
applikazzjonijiet għandu jiġi evitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sar biex jirrifletti l-Artikolu 5(2) tal-proposta tal-Kummissjoni li jillimita l-validità ta' 
eżenzjoni għal massimu ta' erba' snin kull darba.  

Emenda 12

Proposta għal direttiva 
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

(Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 2(1), l-Artikolu 4(6), l-Anness I u l-Anness VIa li jestendu 
l-ambitu għal wieħed miftuħ (fir-rigward tal-Anness II).

Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 4 u l-Artikolu 6a fir-rigward tal-Anness IV).

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha biss is-setgħa li tiddeċiedi dwar l-eżenzjonijiet fil-komitoloġija 
(Annessi V, VI u VIa). Anness II ("lista li torbot ta' prodotti li jaqgħu taħt il-kategoriji mniżżla 
fl-Anness I") huwa propost li jitħassar u għalhekk hemm bżonn li jitħassar hawnhekk ukoll. 
Annessi III u IV għandhom jiġu emendati biss b'kodeċiżjoni. 
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Emenda 13

Proposta għal direttiva 
L-Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett għandu jirrifletti l-kontenut tal-premessi. Il-Premessa 4 tgħid: Anke jekk il-WEEE 
jinġabar separatament u jkun sottomess għall-proċessi ta' riċiklaġġ, il-kontenut tal-merkurju, 
il-kadmju, iċ-ċomb, il-kromju VI, il-PBE u l-PDBE x’aktarx li joħolqu riskji għas-saħħa jew 
għall-ambjent". Il-Premessa 5 mbagħad tgħid li "l-aktar mod effikaċi sabiex jiġi żgurat 
tnaqqis sinifikanti tar-riskji għas-saħħa u għall-ambjent li għandhom x’jaqsmu ma’ dawk is-
sustanzi...huwa s-sostituzjoni". Għalhekk it-tneħħija gradwali ta' sustanzi ta' ħsara 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ambjent u mhux biss permezz ta' rkupru u rimi li ma 
jkunx ta' ħsara għall-ambjent.

Emenda 14

Proposta għal direttiva 
Article 2 - paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

(Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 4(6), l-Artikolu 5(1)(a), l-Anness I u l-Anness VIa li 
jestendu l-ambitu għal ambitu miftuħ).

Ġustifikazzjoni

L-RoHS għandu japplika għall-EEE kollha, mhux biss għal ċertu kategoriji, u jinkludu l-
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kejbils, l-oġġetti tal-konsum u l-aċċessorji. Anness II mhuwiex ċar: jingħad li huwa "lista li 
torbot ta' prodotti", imma safrattant il-lista mhijiex waħda li ma tispiċċa qatt, iżda tagħti biss 
ċertu eżempju: "it-tagħmir, inkluż". Dan ma jsolvix il-problema ta' interpretazzjonijiet 
differenti tal-kategoriji. Anness II għandu jitħassar u minflok għandha tapplika d-definizzjoni 
ġenerali tal-EEE. Il-kategoriji fl-Anness I għandhom jinżammu, kompluti b'kategorija li 
tgħaqqadhom kollha, biex jiġu indirizzati restrizzjonijiet u żmien differenti għal kategoriji 
differenti tal-EEE.

Emenda 15

Proposta għal direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Paragrafu 1 m'għandux japplika għal 
tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa' 
taħt il-kategorija 11 tal-Anness I qabel 1 
ta' Lulju 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftuħ tal-ambitu tal-RoHS għal iżjed mill-10 kategoriji attwali jeħtieġ fażi tranżitorja li 
tippermetti l-manifatturi li japplikaw għal eżenzjonijiet. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva 
Artikolu 2 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-parti tal-istallazzjonijiet stazzjonarji 
jew it-tagħmir tat-trasport li mhijiex 
tagħmir elettriku jew elettroniku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS attwali m'għandux esklużjoni bħal din mill-ambitu fit-test legali. Huwa diffiċli li 
jinftiehem għaliex radju ta' karozza għandu jkun eskluż mill-ambitu tal-RoHS filwaqt li radju 
normali huwa kopert. Madankollu, biex jiġi evitat milli l-karozza kollha taqa' taħt l-RoHS, 
għandu jkun ċar li partijiet mhux elettriċi u mhux elettroniċi mhumiex koperti minnu.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva 
Artikolu 2 - paragrafu 3 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS attwali m'għandux esklużjoni bħal din mill-ambitu. L-RoHS japplika biss għal EEE 
mqiegħed fis-suq (Art. 4(1)). Iż-żieda ta' esklużjoni bħal din toħloq nuqqas ta' ċarezza fir-
rigward tal-ambitu tal-RoHS.

Emenda 18

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) "manifattur" tfisser kull persuna 
naturali jew ġuridika li timmanifattura EEE 
jew li għandha EEE ddisinjat jew 
immanifatturat, u mqiegħed fis-suq taħt 
isimha jew bit-trejdmark tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kjarifika tad-definizzjoni ta' manifattur konformi mad-diskussjonijiet fil-Kunsill.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) “operaturi ekonomiċi” tfisser il-
manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat, l-
importatur u d-distributur;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-direttiva, it-terminu “operaturi ekonomiċi” jintuża f'ħafna postijiet. L-istess definizzjoni li 
hija mogħtija fid-Deċiżjoni 768/2008/KE dwar qafas komuni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għandha tapplika.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) “speċifikazzjoni teknika” tfisser 
dokument li jniżżel ir-rekwiżiti tekniċi li 
jridu jiġu sodisfati minn prodott, proċess 
jew servizz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-direttiva, it-terminu “speċifikazzjoni teknika” jintuża f'ħafna postijiet. L-istess 
definizzjoni li hija mogħtija fid-Deċiżjoni 768/2008/KE dwar qafas komuni għat-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għandha tapplika.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) “teħid lura” tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura prodott li jkun 
diġà jista’ jinkiseb mill-utent aħħari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-direttiva, it-terminu “teħid lura” jintuża f'ħafna postijiet. L-istess definizzjoni li hija 
mogħtija fid-Deċiżjoni 768/2008/KE dwar qafas komuni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għandha tapplika. 
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) “irtirar” tfisser kull miżura maħsuba 
biex ma tħallix li prodott fil-katina tal-
provvista jsir disponibbli fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-direttiva, it-terminu “irtirar” jintuża f'ħafna postijiet. L-istess definizzjoni li hija mogħtija 
fid-Deċiżjoni 768/2008/KE dwar qafas komuni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti għandha 
tapplika.

Emenda 23

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 - punt l 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(l) “materjal omoġenju tfisser jew: -
materjal li jikkonsisti kollu kemm hu minn 
materjal wieħed biss;

- taħlita ta' ħafna materjali li ma jistgħux 
jinfirdu b'mod mekkaniku f'materjali 
differenti, barra ż-żebgħa ta' barra; or
- iż-żebgħa ta' barra.

Or. en

(Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 3(1a) ġdid).

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun hemm distinzjoni bejn il-materjali li jikkonsistu minn materjal wieħed 
biss u dawk li jikkonsistu minn ħafna materjali li ma jistgħux jinfirdu b'mod mekkaniku. Iż-
żebħat ta' barra għandhom jitqiesu fihom infushom bħala materjal omoġenju.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 – punt 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) "frid b'mod mekkaniku" tfisser is-
separazzjoni ta' materjali b'ħafna 
komponenti b'azzjonijiet mekkaniċi bħal 
ma huma l-proċessi ta' żvitar, qtugħ, 
tgħaffiġ, tħin u brix;

Or. en

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 3(l).

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni separata ta' "frid b'mod mekkaniku" għandha tingħata. 

Emenda 25

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 - punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) "monitoraġġ u strumenti ta' kontroll 
industrijali" tfisser monitoraġġ u strumenti 
ta' kontroll iddisinjati esklussivament għal 
użu industrijali jew professjonali.

(p) "monitoraġġ u strumenti ta' kontroll 
industrijali" tfisser monitoraġġ u strumenti 
ta' kontroll iddisinjati esklussivament għal 
użu industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja, normalment tiddistingwi bejn l-użu mill-pubbliku, mill-
professjonali jew fl-industrija. Id-distinzjoni bejn il-pubbliku u l-professjonali tvarja minn 
Stat Membru għal ieħor. Id-distinzjoni hija aktar u aktar imċajpra għax persuni mill-pubbliku 
jista' jkollhom aċċess għall-prodotti professjonali filwaqt li l-professjonali jistgħu jużaw 
prodotti li jkunu disponibbli sew għall-pubbliku. Biex tiġi evitata iżjed konfużjoni, id-
definizzjoni ta' strumenti industrijali għall-immonitorjar u l-kontroll għandha tkun limitata 
esklussivament għal "użu industrijali".
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Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) "oġġetti tal-konsum" tfisser 
kwalunkwe unità użata mal-EEE fejn l-
EEE ma jistax jaħdem kif suppost 
mingħajr l-oġġett tal-konsum. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS jistipula regoli biex jikkontribwixxu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-
oġġetti tal-konsum li fihom sustanzi ta' ħsara jistgħu jkunu perikolużi għas-saħħa tal-bniedem 
matul l-użu tal-EEE jew perikolużi għall-irkupru u r-rimi tal-WEEE li s-soltu ma jkunux ta' 
ħsara għall-ambjent. Oġġetti tal-konsum huma per eżempju kassetts, CDs, DVDs, kartriġs 
tat-toner jew lampi (eż. fil-friġġ). Ir-restrizzjonijiet tal-RoHS għandhom ukoll japplikaw għal 
oġġetti tal-konsum. Definizzjoni għandha għalhekk tiġi inkluża.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pb) "aċċessorju" tfisser kwalunkwe unità 
użata mal-EEE li ma tistax taħdem 
mingħajr l-EEE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS għandu wkoll jinkludi l-aċċessorji. Definizzjoni għandha għalhekk tiġi inkluża.

Emenda 28

Proposta għal direttiva 
Article 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 



PE430.424v03-00 22/56 PR\797837MT.doc

MT

l-EEE inklużi l-ispare parts għat-tiswija 
jew għall-użu mill-ġdid tiegħu mqiegħed
fis-suq ma jkunx fih is-sustanzi elenkati fl-
Anness IV.  

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha wkoll tapplika għal partijiet għall-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-
titjib tal-kapaċità. Sottodiviżjoni tal-Anness IV huwa meħtieġ biex ikun hemm żmien fil-futur 
għal restrizzjonijiet ġodda.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sottodiviżjoni tal-Anness IV huwa meħtieġ biex ikun hemm żmien fil-futur għal restrizzjonijiet 
ġodda.
Emenda 30

Proposta għal direttiva 
Artikolu 4 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
spare parts għat-tiswija jew l-użu mill-
ġdid, l-aġġornar tal-funzjonalitajiet jew it-
titjib tal-kapaċità ta' dawn li ġejjin:

Or. en
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(Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 4(1))

Ġustifikazzjoni

Jekk l-ambitu ġenerali huwa estiż biex japplika għal partijiet għall-aġġornar tal-
funzjonalitajiet jew it-titjib tal-kapaċità, dan għandu bżonn jiġi rifless fl-eżenzjoni 
korrispondenti. 

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
6, paragrafu 1a għandu japplika għall-
EEE li jaqa' taħt il-kategoriji 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10 stipulati fl-Anness I li huma 
mqiegħda fis-suq mill-[...*]
* daħħal id-data 42 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet il-ġodda għas-sustanzi u l-materjali aloġenati għandhom fil-bidu japplikaw 
biss għal ċertu kategoriji tal-EEE u bi żmien ta' tranżizzjoni adegwat. B'analoġija għall-RoHS 
1.0, ir-restrizzjonijiet il-ġodda għandhom japplikaw għall-kategoriji 1-7 u 10 fi żmien 3.5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ. Kumpaniji li jbiegħu l-EEE tal-kategoriji 3 u 4 qed jaħdmu biex itemmu 
l-użu tas-sustanzi aloġenati relevanti sa mhux aktar tard mill-2012. Għalhekk għandha tkun 
possibbli għall-manifatturi ta' EEE oħrajn li jkollhom tneħħija gradwali simili fl-2014 filwaqt 
li jingħataw iż-żmien biex japplikaw għal eżenzjonijiet skont l-Artikolu 5.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni għal spare parts għall-EEE mqiegħda fis-suq qabel l-applikazzjoni tar-
restrizzjonijiet il-ġodda jew għall-EEE li jibbenefika minn eżenzjoni u tqiegħed fis-suq qabel 
skadiet dik l-eżenzjoni għandhom japplikaw b'analoġija għar-restrizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 33

Proposta għal direttiva 
Article 4 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

(Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 2(1), l-Anness I u l-Anness VIa li jestendu l-ambitu għal 
ambitu miftuħ)

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' ambitu miftuħ teħtieġ Anness separat li jippermetti li jkun hemm 
applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għall-EEE li ma kinux attwalment 
fl-ambitu tal-RoHS bħala dawk li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-ebda mill-ewwel 10 kategoriji.

Emenda 34

Proposta għal direttiva 
Article 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 

imħassar
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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. 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

(Marbuta mal-emenda li terġa' ddaħħal l-Artikolu 6 tal-RoHS f'forma modifikata)

Ġustifikazzjoni

L-RoHS huwa direttiva dwar kwistjoni waħda: direttiva li tevita milli jkun hemm sustanzi ta' 
ħsara fl-EEE. Mhuwiex aċċettabbli li s-setgħa għal deċiżjonijiet dwar l-essenza vera tal-
RoHS tiġi ddelegata lill-komitoloġija, aħseb u ara lil metodoloġija fil-komitoloġija li għad 
trid tiġi definita, iktar u iktar li l-leġiżlatur awtorizza b'mod ċar lill-Kummissjoni biex 
tagħmel proposti bħal dawn f'kodeċiżjoni (Art. 6). Li jsir dan ifisser li issa ma jistax ikun 
hemm restrizzjonijiet ġodda, li tmur kontra r-rakkomandazzjonijiet magħmula fl-istudju tal-
Kummissjoni. Biex l-RoHS iżomm il-forza prinċipali tiegħu, hemm bżonn jiġu adottati issa 
restrizzjonijiet ġodda, u mhux imressqa għal żmien mhux determinat fil-futur.

Emenda 35

Proposta għal direttiva 
Article 5 - paragrafu 1

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 V, VI u VIa
għall-progress xjentifiku u tekniku, tadotta 
l-miżuri li ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata biss is-setgħa li tadatta fil-komitoloġija l-eżenzjonijiet 
għall-progress xjentifiku u tekniku. 
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Emenda 36

Proposta għal direttiva 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe emenda meħtieġa għall-
Anness II.

imħassar

Or. en

(Marbuta mal-emendi tal-Artikolu 2(1), L-Artikolu 4(6), l-Anness I u l-Anness VIa li jestendu 
l-ambitu għal ambitu miftuħ)

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Anness II jitħassar, m'hemmx bżonn jiġi emendat fil-komitoloġija.

Emenda 37

Proposta għal direttiva 
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b 

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 għal applikazzjonijiet speċifiċi fl-
Annessi V, VI u VIa fejn tiġi ssodisfata 
waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-eżenzjonijiet għandu jkun speċifiku kemm jista' jkun. L-introduzzjoni ta' ambitu 
miftuħ teħtieġ Anness separat li jippermetti li jkun hemm applikazzjonijiet eżentati mill-
projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għall-EEE li ma kinux attwalment fl-ambitu tal-RoHS bħala dawk 
li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-ebda mill-ewwel 10 kategoriji.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva 
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b - inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità mhux suffiċjenti ta' sostituti m'għandhiex tkun kriterju ta' iva/le għal 
eżenzjoni. Billi hija possibbli li jiġġeddu l-eżenzjonijiet, il-kumpaniji li jkunu qed joffru 
sostituti jafu ma jinvestux fiż-żieda proporzjonali tal-produzzjoni, għax is-sitwazzjoni tas-suq 
mhijiex ċara.  Id-disponibilità mhux suffiċjenti ta' sostituti għandha twassal għal perjodi 
tranżitorji bejn l-iskadenza ta' eżenzjoni u t-tmiem proprju ta' dik l-eżenzjoni biex ikun hemm 
żmien għaż-żieda proporzjonali neċessarja tal-produzzjoni. M'hemmx għalfejn tiddaħħal "l-
affidabilità" bħala kriterju separat għax din diġà hija meqjusa mill-kunsiderazzjonijiet tas-
sikurezza fit-tielet inċiż.

Emenda 39

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 
x'aktarx li huma ogħla mill-benefiċċji 
ambjentali, għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
konsumatur u/jew soċjoekonomiċi 
tagħhom;

– l-impatti negattivi ambjentali, għas-saħħa 
jew is-sikurezza tal-konsumatur ikkawżati
mis-sostituzzjoni x'aktarx li huma ogħla 
mill-benefiċċji ambjentali, għas-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumatur ibbażati fejn 
meħtieġ fuq evalwazzjoni taċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-politika stabbilita tal-KE li, kull fejn hu possibbli, il-metalli t-tqal jitneħħew b'mod 
proporzjonali billi jiġu aċċettati spejjeż u sforzi relatati. L-introduzzjoni ta' aspetti 
soċjoekonomiċi bħala ġustifikazzjoni possibbli għal eżenzjonijiet ittemm din il-politika. Barra 
minn hekk, aspetti bħal dawn huma vera diffiċli li jkunu eżaminati, aħseb u ara vverifikati. 
Bħal kull innovazzjoni, il-konverżjoni għal alternattivi aktar sikuri teħtieġ l-investiment. Imma 
ladarba l-alternattivi jkunu stabbiliti u l-produzzjoni tiżdied b'mod proporzjonat, l-ispejjeż 
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jaqgħu b'mod mgħaġġel u l-benefiċċji jkunu ikbar. Il-kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi 
għandhom jintużaw biss meta ż-żmien ta' eżenzjoni jkun qed jiġi deċiż. 

Emenda 40

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 adottati b'mod individwali 
u skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, il-Kummissjoni qed tpoġġi proposti differenti għal eżenzjonijiet f'pakkett wieħed. 
Il-pakkett huwa diskuss bħala ħaġa waħda fil-komitoloġija. Minħabba f'hekk, id-deċiżjonijiet 
dwar l-eżenzjonijiet - li fis-sustanza tagħhom huma kompletament indipendenti minn xulxin -
qed jintrabtu ma' xulxin u għalhekk qed jirriskjaw li jsiru politiċi jew suġġetti għal 
kompromessi foloz. L-eżenzjonijiet - u t-tneħħija ta' eżenzjonijiet - għandhom kollha jiġu 
deċiżi skont il-mertu tagħhom u mhux marbuta ma' eżenzjonijiet oħrajn.

Emenda 41

Proposta għal direttiva 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-inklużjoni ta' materjali u 
komponenti fl-Annessi V, VI jew VIa, l-
operaturi ekonomiċi għandhom jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji biex inaqqsu l-
espożizzjoni għas-sustanzi elenkati fl-
Anness IV f'materjali u komponenti tal-
EEE għall-konsumaturi, il-ħaddiema u l-
ambjent għal livell baxx kemm jista' jkun 
teknikament u prattikament possibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jidher b'mod ċar li eżenzjoni mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4 ma tippermettix lill-
operaturi ekonomiċi milli jeħilsu mill-obbligu li jnaqqsu l-espożizzjoni għal dawn is-sustanzi 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ. L-istess obbligu japplika wkoll għal sustanzi ta' tħassib kbir 
ħafna li ngħataw awtorizzazzjoni permezz ta' REACH (Artikolu 60(10)).

Emenda 42

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. 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' iktar żmien qabel l-iskadenza tal-
eżenzjoni għall-proċeduri ta' 
ċertifikazzjoni regolatorji jew biex tiġi 
żgurata d-disponibilità 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.
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

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ekonomiċi jitolbu ċertezza legali dwar it-tiġdid jew le ta' eżenzjoni. Għalhekk il-
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Kummissjoni għandu jkollha skadenza għad-deċiżjoni tagħha. Biex jiġi permess l-adattament 
proprju wara l-iskadenza tal-eżenzjoni (eż. għall-proċeduri ta' ċertifikazzjoni, disponibilità 
suffiċjenti ta' sostituti), għandu jingħata perjodu ulterjuri ta' eżenzjoni ta' mhux iktar minn 
18-il xahar. Dan jirriżulta f'perjodu tranżitorju ta' mhux iktar minn 24 xahar li joffri lill-
operaturi ekonomiċi dak li fl-opinjoni tagħhom ikun biżżejjed żmien biex jadattaw. Il-
kunsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi għandhom jitqiesu meta jiġi deċiż iż-żmien ta' eżenzjoni. 

Emenda 43

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 V, VI 
u VIa, il-Kummissjoni għandha fost l-
oħrajn tikkonsulta lill-opertauri 
ekonomiċi, ir-riċiklaturi, l-operaturi tat-
trattament, l-organizzazzjonijiet ambjentali 
u l-għaqdiet tal-impjegati u l-konsumaturi.
Kummenti li tirċievi l-Kummissjoni fil-
kuntest ta' konsultazzjonijiet bħal dawn 
għandhom ikunu disponibbli b'mod 
pubbliku u mressqa lill-Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 18(1). Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi spjegazzjoni tal-
informazzjoni li tirċievi u tagħmilha 
disponibbli b'mod pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat liema Annessi jistgħu jiġu emendati fil-komitoloġija mill-Kummissjoni. 
It-terminu operaturi ekonomiċi għandu jintuża f'konformità mal-bdil tad-definizzjonijiet. L-
aħħar parti terġa' ddaħħal id-dispożizzjonijiet tal-RoHS 1.0 f'forma mmodifikata li 
jikkodifikaw il-prattika attwali tal-konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati pubbliċi. 

Emenda 44

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-

imħassar
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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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

REACH u RoHS jieħdu approċċi differenti biex jirrestrinġu l-kimiki. Huma għandhom 
jikkumplimentaw lil xulxin. Għalhekk, il-materjali jew il-komponenti inklużi fl-Annessi V u VI 
(u VIa) m'għandhomx ikunu eżenti mir-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni skont REACH.  

Emenda 45

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 – paragrafu 1– parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati għal:

Sa mhux aktar tard minn [...*], il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati għal:
* daħħal id-data tmintax-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi, il-miżuri implimentattivi 
relevanti għandhom jiġu adottati mhux aktar tard miż-żmien li fih japplikaw id-
dispożizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 46

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-

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

applikazzjonijiet, inkluża l-analiżi tal-
alternattivi fuq il-bażi taċ-ċiklu tal-ħajja u, 
jekk hemm alternattivi adegwati 
disponibbli, il-pjanijiet ta' sostituzzjoni kif 
imsemmi fir-Regolament (KE) 1907/2006, 
inklużi perjodi ta' tranżizzjoni meħtieġa 
għaċ-ċertifikazzjoni regolatorja u l-
provvista suffiċjenti ta' alternattivi xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikanti għandhom l-obbligu tal-provi meta jitolbu għal eżenzjoni. Ir-regoli ddettaljati li 
jridu jiġu adottati mill-Kummissjoni għandhom bżonn jitolbu għal dokumentazzjoni u 
informazzjoni li tkun uniformi għal kulħadd, ivvalutata u verifikabbli. L-applikanti għandu 
jkollhom gwida komprensiva. F'konformità mal-introduzzjoni tal-possibilità ta' perjodu 
ulterjuri ta' eżenzjoni wara l-iskadenza tal-eżenzjoni biex jingħata biżżejjed żmien għall-
proċeduri ta' ċertifikazzjoni u l-adattament tal-provvista tal-alternattivi, l-informazzjoni 
relevanti għandha tkun provduta mal-applikazzjoni għall-eżenzjonijiet.

Emenda 47

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 - paragrafu 1 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

- Konformità mal-valuri ta' konċentrazzjoni 
massima tal-Artikolu (4)(2), fost l-oħrajn 
billi jiġi definit volum de minimis, u regoli 
speċifiċi għaż-żebgħa fuq barra. Il-
proċeduri ta' verifika għall-projbizzjoni 
ta' sustanzi klorinati u brominati 
għandhom ikunu bbażati fuq l-istandards 
tal-industrija internazzjonali eżistenti li 
jirreferu għall-kontenut tal-bromin u/jew 
klorin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' volum de minimus tgħin fl-ittestjar tal-konformità tal-konċentrazzjoni 
massima. Hemm bżonn li jkun hemm regoli speċifiċi dwar kif jiġu implimentati r-
restrizzjonijiet għaż-żebgħa għax l-erja ttrattata ta' barra taf tkun referenza aħjar mill-volum. 
L-ittestjar tal-konformità tal-EEE b'aloġenu baxx ikun iktar faċli u inqas għali jekk l-ewwel 
kontroll ikun ibbażat fuq il-kontenut tal-bromin/klorin, iżjed milli fuq il-kontenut ta' ċertu 
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komposti aloġentai.  Diġà hemm għadd numeruż ta' standards internazzjonali li japplikaw 
dan l-approċċ (eż. IPC-4101 għal-laminati tal-PCBs, IEC 61249 għall-bords ipprintjati).

Emenda 48

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 biex it-tagħmir li jaqa' taħt 
kategoriji 8, 9 u 11 ikun 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 għall-impatti li 
ġejjin ta' sustanzi u materjali bħal dawn: 
- 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 ta' ħsara tagħhom jew l-
iskart sekondarju fl-ambjent matul l-
irkupru jew ir-rimi, inkluż matul 
operazzjonijiet li jaqgħu taħt l-istandard 
fl-UE u f'pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-
proċessi tat-trattament termali.
Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
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fattibilità li jinbidlu sustanzi u materjali 
bħal dawn b'sostituti iktar sikuri u 
għandha tressaq proposti 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 erba' snin wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en

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-retsrizzjonijiet 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.

Emenda 49

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
L-addattament għar-REACH

Fejn ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
jadotta restrizzjonijiet ġodda jew 
awtorizzazzjonijiet mhux mogħtija fir-
rigward ta' sustanzi ta' ħsara fl-EEE, l-
Annessi relevanti ta' din id-Direttiva 
għandhom jiġu emendati kif xieraq.  
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

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 50

Proposta għal direttiva 
Artikolu 7 - parti introduttorja (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:
(Din l-emenda teħtieġ tibdil 
konsegwenzjali fl-artikolu sħiħ; il-
paragrafi jsiru punti u l-istruttura 
grammatikali tagħhom trid tiġi adattata kif 
xieraq.) 

Or. en

(Dan japplika wkoll għall-artikoli 8, 9 u 10)

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball tal-abbozzar fil-proposta tal-Kummissjoni. Direttiva ma tistax 
tistabbilixxi b'mod dirett obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi. Tista' tistabbilixxi biss obbligi fuq 
l-Istati Membri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jieħdu ċertu azzjoni.

Emenda 51

Proposta għal direttiva 
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ifasslu d-
dokumentazzjoni teknika meħtieġa u 
jwettqu l-proċedura ta' kontroll intern tal-
produzzjoni stabbilita fil-modulu A tal-
Anness II għad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE jew iqabbdu lil xi ħadd 
biex jagħmel dan. 

2. Il-manifatturi jfasslu d-dokumentazzjoni 
teknika meħtieġa u jwettqu l-proċedura ta' 
kontroll intern tal-produzzjoni stabbilita 
fil-modulu A tal-Anness II għad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE jew iqabbdu lil xi ħadd 
biex jagħmel dan, sakemm il-leġiżlazzjoni 
speċifika ma teħtiġx dokumentazzjoni 
teknika u proċeduri ta' kontroll intern li 
għall-inqas ikunu stretti daqs il-proċedura 
stipulata f'dak il-modulu.

Fejn ikun intwera permezz ta' dik il- Fejn ikun intwera permezz ta' dawk il-
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proċedura li l-EEE huwa konformi mar-
rekwiżiti applikabbli, il-manifatturi 
għandhom ifasslu dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-KE u jwaħħlu l-marka CE.

proċeduri li l-EEE huwa konformi mar-
rekwiżiti applikabbli, il-manifatturi jfasslu
dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u 
jwaħħlu l-marka CE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn diġà tapplika leġiżlazzjoni komparabbli (eż. għal apparat mediku), u fejn fiha mill-inqas 
l-elementi speċifikati fl-Anness VII, għandu jkun aċċettabbli li tiġi provduta d-dikjarazzjoni 
ta' konformità bi qbil ma' dik il-leġiżlazzjoni sabiex tiġi evitata burokrazija doppja.

Emenda 52

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

5. Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent jew l-
irkupru u r-rimi li jkun tajjeb għall-
ambjent ippreżentati minn prodott, il-
manifatturi jwettqu 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 li nġabru lura, u 
jżommu lid-distributuri informati dwar 
kwalunkwe monitoraġġ ta' dan it-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS ġie adottat biex jindirizza r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, b'mod 
partikolari matul it-tmiem tal-ħajja, minħabba l-użu ta' ċertu sustanzi jew materjali ta' ħsara 
fl-EEE. Dan għandu jiġi rifless fit-tqegħid tal-kliem ta' dan l-artikolu.
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Emenda 53

Proposta għal direttiva 
Artikolu 7 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi 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. L-indirizz għandu 
jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattjat 
il-manifattur.

7. Il-manifatturi 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. 
F'każ li leġiżlazzjoni applikabbli speċifika 
diġà tfittex rekwiżiti bħal dawn, minflok 
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti f'dik il-
leġiżlazzjoni. L-indirizz għandu jindika 
punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattjat il-
manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ li diġà tapplika leġiżlazzjoni komparabbli (eż. għal apparat mediku), id-dispożizzjonijiet 
ta' dik il-leġiżlazzjoni għandhom japplikaw.

Emenda 54

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, 

8. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li l-EEE li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq mhux konformi ma' din id-
Direttiva 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 
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 
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b’mod partikolari, dwar in-nuqqas ta' 
konformità u dwar kwalunkwe miżura 
korrettiva li tkun ittieħdet.

ittieħdet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-konformità għandha tkun din id-Direttiva, li tinkludi referenzi relevanti 
għal-leġiżlazzjoni Komunitarja ta' armonizzazzjoni, u mhux biss tal-aħħar. It-tħassir ta' 
"għandhom" ikompli mat-tiswija ta' żball tal-abbozzar mill-Kummissjoni (ara l-emenda 50) 
Direttiva ma tistax tistabbilixxi b'mod dirett obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi. Tista' 
tistabbilixxi biss obbligi fuq l-Istati Membri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jieħdu 
ċertu azzjoni.

Emenda 55

Proposta għal direttiva 
Artikolu 8 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur jista', permezz ta' mandat 
bil-miktub, jaħtar rappreżentant awtorizzat.

1. Il-Manifattur għandu l-possibilità li 
jaħtar rappreżentant awtorizzat permezz ta' 
mandat bil-miktub.

L-obbligi stipulati fl-Artikolu 7(1) u t-
tfassil ta' dokumentazzjoni teknika ma 
għandhomx jifformaw parti mill-mandat 
tar-rappreżentant awtorizzat.

L-obbligi stipulati fl-Artikolu 7(1) u t-
tfassil ta' dokumentazzjoni teknika ma 
għandhomx jifformaw parti mill-mandat 
tar-rappreżentant awtorizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil fil-kliem minħabba l-parti introduttorja ġdida (ara emenda 50).

Emenda 56

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 
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wara li l-EEE jkun sar disponibbli għall-
aħħar darba fis-suq mill-manifattur jew l-
importatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien ta' għaxar snin għandu bżonn punt ta' bidu ċar. 

Emenda 57

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 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. 
F'każ li leġiżlazzjoni applikabbli speċifika 
diġà tfittex rekwiżiti bħal dawn, minflok 
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti f'dik il-
leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ li diġà tapplika leġiżlazzjoni komparabbli (eż. għal apparat mediku), id-dispożizzjonijiet 
ta' dik il-leġiżlazzjoni għandhom japplikaw.

Emenda 58

Proposta għal direttiva 
Artikolu 9 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
ppreżentati mill-EEE, l-importaturi 
għandhom, għall-finijiet tal-protezzjoni 
tas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi,
iwettqu ttestjar permezz ta' kampjuni tal-

5. Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent jew l-
irkupru u r-rimi li jkun tajjeb għall-
ambjent ippreżentati minn prodott, l-
importaturi jwettqu ttestjar permezz ta' 
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EEE kummerċjalizzat, jinvestigaw, u, jekk 
ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' lmenti, 
tal-EEE li ma jkunx konformi u tal-EEE li 
nġabar lura, u għandhom iżommu lid-
distributuri informati dwar kwalunkwe 
monitoraġġ ta' dan it-tip.

kampjuni tal-EEE kummerċjalizzat, 
jinvestigaw, u, jekk ikun meħtieġ, iżommu 
reġistru ta' lmenti, tal-EEE li ma jkunx 
konformi u ta' prodotti li nġabru lura, u 
għandhom iżommu lid-distributuri 
informati dwar kwalunkwe monitoraġġ ta' 
dan it-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS ġie adottat biex jindirizza r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, b'mod 
partikolari matul it-tmiem tal-ħajja, minħabba l-użu ta' ċertu sustanzi jew materjali ta' ħsara 
fl-EEE. Dan għandu jiġi rifless fit-tqegħid tal-kliem ta' dan l-artikolu.

Emenda 59

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 jżommu, għal perjodu ta’ 
għaxar snin wara li l-EEE jkun sar 
disponibbli għall-aħħar darba 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

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien ta' għaxar snin għandu bżonn punt ta' bidu ċar. 

Emenda 60

Proposta għal direttiva 
Artikolu 10 - paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma jagħmlu l-EEE disponibbli fis-
suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw 

2. Qabel ma jagħmlu l-EEE disponibbli fis-
suq, id-distributuri jivverifikaw li l-EEE 
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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).

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(6) u (7) u fl-Artikolu 9(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball fil-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 61

Proposta għal direttiva 
L-Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Importatur jew distributur għandu jitqies 
bħala manifattur għall-finijiet ta' din id-
Direttiva u għandu jkun soġġett għall-
obbligi tal-manifattur taħt l-Artikolu 7, 
meta jqiegħed l-EEE fis-suq f'ismu jew taħt 
it-trejdmark tiegħu jew jimmodifika EEE li 
diġà jkun tqiegħed fis-suq b'tali mod li 
jista' jaffettwa l-konformità mar-rekwiżiti 
applikabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
importatur jew distributur jitqies bħala 
manifattur għall-finijiet ta' din id-Direttiva 
u li huwa soġġett għall-obbligi tal-
manifattur taħt l-Artikolu 7, meta jqiegħed 
l-EEE fis-suq f'ismu jew taħt it-trejdmark 
tiegħu jew jimmodifika EEE li diġà jkun 
tqiegħed fis-suq b'tali mod li jista' jaffettwa 
l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball tal-abbozzar fil-proposta tal-Kummissjoni (ara emenda 50). 
Direttiva ma tistax tistabbilixxi b'mod dirett obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi. Tista' 
tistabbilixxi biss obbligi fuq l-Istati Membri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jieħdu 
ċertu azzjoni.
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Emenda 62

Proposta għal direttiva 
L-Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi ekonomiċi għandhom, jekk 
mitluba, jgħarrfu għal għaxar snin, lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 
dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi ekonomiċi għandhom, jekk 
mitluba, jgħarrfu għal għaxar snin, lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball tal-abbozzar fil-proposta tal-Kummissjoni (ara emenda 49). 
Direttiva ma tistax tistabbilixxi b'mod dirett obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi. Tista' 
tistabbilixxi biss obbligi fuq l-Istati Membri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jieħdu 
ċertu azzjoni.

Emenda 63

Proposta għal direttiva 
Artikolu 13 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE 
għandu jkollha l-istruttura li sservi ta' 
mudell u għandha tinkludi l-elementi 
speċifikati fl-Anness VII u għandha tiġi 
aġġornata. 

2. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE 
għandu jkollha l-istruttura li sservi ta' 
mudell u għandha tinkludi l-elementi 
speċifikati fl-Anness VII u għandha tiġi 
aġġornata, sakemm tapplika leġiżlazzjoni 
speċifika li teħtieġ dikjarazzjoni ta' 
konformità li fiha jkun hemm għall-inqas 
l-elementi speċifikati fl-Anness VII.. Din 
għandha tinqaleb fil-lingwa jew lingwi 
meħtieġa mill-Istat Membru li fih il-
prodott qed jitpoġġa fis-suq jew qed isir 
disponibbli fis-suq minn manifattur, 
importatur jew distributur. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li diġà tapplika leġiżlazzjoni komparabbli (eż. għal apparat mediku), u fil-każ li fiha 
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mill-inqas l-elementi speċifikati fl-Anness VII, għandu jkun aċċettabbli li tiġi prevista dik id-
dikjarazzjoni ta' konformità sabiex tiġi evitata burokrazija doppja. Id-dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-KE għandha tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali rispettivi ta' kull Stat Membru 
li fih l-EEE jitqiegħed fis-suq jew isir disponibbli fis-suq.

Emenda 64

Proposta għal direttiva 
Artikolu 15 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Taħt il-marka CE għandu jkun hemm 
in-numru ta' identifikazzjoni tal-korp 
notifikat, fejn dak il-korp ikun involut fil-
fażi ta' kontroll tal-produzzjoni.

imħassar

In-numru ta' identifikazzjoni tal-korp 
notifikat għandu jitwaħħal mill-korp 
innifsu jew, fuq istruzzjonijiet tiegħu, 
mill-manifattur jew mir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball fil-proposta tal-Kummissjoni. M'hemm l-ebda korp notifikat 
għall-RoHS.

Emenda 65

Proposta għal direttiva 
Artikolu 16 – it-tieni subparagrafu

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.

Il-materjali, il-komponenti, u t-tagħmir 
elettriku u elettroniku li għaddew mit-
testijiet jew il-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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li tidher il-konformità mar-rekwiżiti fil-livelli relevanti (materjali, 
komponenti, jew il-prodott sħiħ).  Meta jsiru dawn it-testijiet jew kejl, il-konformità tista' 
titqies biss meta l-partijiet relevanti jkunu fil-fatt għaddew mit-testijiet/kejl. Li jsir biss test bi 
qbil mal-istandards ma jfissirx awtomatikament li t-test kien suċċess.

Emenda 66

Proposta għal direttiva 
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Oġġezzjoni formali kontra standards 

armonizzati
1. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jqisu li standard armonizzat ma 
jissodisfax għal kollox ir-rekwiżiti li jkopri 
u li huma stabbiliti fl-[Artikolu 4], il-
Kummissjoni jew l-Istat Membru 
kkonċernat għandhom iressqu l-kwistjoni 
quddiem il-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 
5 tad-Direttiva 98/34/KE, u jippreżentaw 
il-każ tagħhom. Il-Kumitat għandu, wara 
li jkun ikkonsulta lill-entitajiet rilevanti 
Ewropej ta’ standardizzazzjoni, jagħti l-
opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.
2. Fid-dawl tal-opinjoni tal-Kumitat, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi li 
tippubblika, li ma tippubblikax, li 
tippubblika b'mod ristrett, li żżomm, li 
żżomm b'mod ristrett jew li tirtira r-
referenzi għall-istandard armonizzat 
ikkonċernat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew minnu.
3. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
korp Ewropew ikkonċernat ta' 
standardizzazzjoni u, jekk ikun meħtieġ, 
titlob li jkunu riveduti l-istandards 
armonizzati kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa kopja eżatta tal-Artikolu R9 tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għat-tqegħid tal-prodotti fis-
suq. F'konformità ma' dak il-qafas leġiżlattiv, għandu jkun possibbli għal Stat Membru jew il-
Kummissjoni li joġġezzjonaw b'mod formali għal standard armonizzat.

Emenda 67

Proposta għal direttiva 
Artikolu 20 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn [18-
il xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ din id-
Direttiva f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex ikunu konformi ma’ din id-
Direttiva. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawn 
id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn [18-
il xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ din id-
Direttiva f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex ikunu konformi ma’ din id-
Direttiva. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawn 
id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn […].

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn […*].
* daħħal id-data 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni 
ta' din id-Direttiva fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma speċifikatx meta d-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw, għax riedet 
iżżomm dan il-punt miftuħ għal-leġiżlatur. Fl-opinjoni tagħha, m'hemmx bżonn tressaq l-
applikazzjoni tal-miżuri wara d-data ta' traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali. Għalhekk huwa 
propost li l-Istati Membri għandhom jibdew japplikaw id-dispożizzjonijiet 18-il xahar wara l-
pubblikazzjoni tad-Direttiva. 

Emenda 68

Proposta għal direttiva 
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kategoriji ta' tagħmir elettriku u elettroniku Kategoriji ta' tagħmir elettriku u elettroniku 
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koperti b'din id-Direttiva koperti b'din id-Direttiva
1. Tagħmir kbir li jintuża fid-djar 1. Tagħmir kbir li jintuża fid-djar
2. Tagħmir żgħir li jintuża fid-djar 2. Tagħmir żgħir li jintuża fid-djar
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

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 69

Proposta għal direttiva 
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RoHS għandu japplika għall-EEE kollu, mhux biss għal ċertu kategoriji.oHS għandu 
japplika għall-EEE kollu, mhux biss għal ċertu kategoriji. Anness II mhuwiex ċar: intenzjonat 
li jkun "lista li torbot ta' prodotti", imma safrattant il-lista mhijiex waħda li ma tispiċċa qatt, 
iżda tagħti biss ċertu eżempju: "it-tagħmir, inkluż". Dan ma jsolvix il-problema ta' 
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interpretazzjonijiet differenti ta' dawn il-kategoriji. Anness II għandu jitħassar u minflok 
għandha tapplika d-definizzjoni ġenerali tal-EEE.

Emenda 70

Proposta għal direttiva 
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi msemmija fl-Artikolu 4(7) Sustanzi msemmija fl-Artikolu 6a
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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju kkummissjonat mill-Kummissjoni identifika numru ta' 'sustanzi perikolużi ta' 
prijorità għolja fl-EEE' li għandhom il-'potenzjal li jikkawżaw ħsara kbira lill-bnedmin u l-
ambjent'. Dawn jinkludu s-sustanzi 1-5 t'hawn fuq. Għal dawn, l-istudju jirrakkomanda 
ttikkettar jew "attwalment l-ebda azzjoni meħtieġa".  Għall-organobromini u l-organoklorini, 
l-istudju rrakkomanda tneħħija gradwali tal-grupp sħiħ. Ir-reviżjoni li jmiss għandha tevalwa 
b'mod partikolari dawn is-sustanzi bi prijorità għolja kif ukoll l-organobromini u l-
organoklorini li għadhom ma ġewx proposti biex jiżdiedu fl-Anness IV. 

Emenda 71

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
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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 %)

Bis (2-etileżil) ftalat (DEHP) (0,1%)

Ftalat tal-benżil butil (BBP) (0,1 %)

Dibutilftalat (DBP) (0,1 %)

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.
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Emenda 72

Proposta għal direttiva 
Anness V – paragrafu introduttorju (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-
applikazzjonijiet f'dan l-Anness 
għandhom jiskadu […*]
* daħħal id-data 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għandha 
tkun speċifikata b'mod ċar sabiex jiġi evitat kwalunkwe fehim ħażin rigward id-data eżatta 
tal-iskadenza.

Emenda 73

Proposta għal direttiva 
Anness VI – paragrafu introduttorju (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-
applikazzjonijiet f'dan l-Anness 
għandhom jiskadu erba' snin wara d-dati 
msemmija fl-Artikolu 4(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għandha 
tkun speċifikata b'mod ċar sabiex jiġi evitat kwalunkwe fehim ħażin rigward id-data eżatta 
tal-iskadenza. Minħabba l-fatt li subkategoriji differenti ta' prodotti fil-kategoriji 8 u 9 
jiddaħħlu fid-direttiva fi żminijiet differenti, id-dati mniżżlin fl-Artikolu 4(3) għandhom iservu 
ta' referenza.
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Emenda 74

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
Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-
applikazzjonijiet f'dan l-Anness 
għandhom jiskadu erba' snin wara d-data
msemmija fl-Artikolu 2(1a).
1. Kadmju fil-pannelli fotovoltajċi b'film 
irqiq ibbażat fuq it-tellurid tal-kadmju

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' ambitu miftuħ teħtieġ Anness separat li jippermetti li jkun hemm 
applikazzjonijiet eżentati mill-projbizzjoni fl-Artikolu 4(1) għall-EEE li ma kinux attwalment 
fl-ambitu tal-RoHS bħala dawk li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-ebda mill-ewwel 10 kategoriji. 
Il-pannelli fotovoltajċi b'film irqiq ibbażat fuq it-tellurid tal-kadmju għandhom ikunu eżentati 
għax l-impatti negattivi kkawżati mis-sostituzzjoni (użu ta' alternattivi iżjed intensivi f'sens ta' 
enerġija u teknoloġikament inferjuri) huma aktar mill-benefiċċji tas-sostituzzjoni (l-ebda użu 
tal-kadmju).

Emenda 75

Proposta għal direttiva 
Anness VII - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn applikabbli, referenzi għall-
istandards rilevanti armonizzati użati, jew 
referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet li l-
konformità hija dikjarata f'rabta magħhom:

6. Fejn applikabbli, referenzi għall-
istandards rilevanti armonizzati użati, jew 
referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
li l-konformità hija dikjarata f'rabta 
magħhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa allinjament konformi mal-introduzzjoni ta' definizzjoni għal 'speċifikazzjoni 
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teknika'. 

Emenda 76

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. en

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' żball fil-proposta tal-Kummissjoni. M'hemm l-ebda korp notifikat 
għall-RoHS.
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NOTA SPJEGATTIVA

"Ċertu kumpaniji ewlenin ħadmu minn jeddhom biex il-proċess jimxi pass aktar 'il 
quddiem biex jitneħħew b'mod gradwali s-sustanzi organiċi brominati u klorinati, 
imma dak mhux biżżejjed biex jissolvew il-problemi fil-katina tal-provvista. Aħna 
nemmnu li l-leġiżlazzjoni biss tista' timmotiva l-katina sħiħa tal-provvista biex 
jitneħħew b'mod gradwali s-sustanzi ta' ħsara u biex jinħolqu prodotti HSF 
[ħielsa mis-sustanzi ta' ħsara]. Biex nobdu l-prinċipju prekawzjonarju u biex 
nissodisfaw ir-responsabilità korporattiva tagħna, Acer se jappoġġa b'mod 
proattiv lill-RoHS 2.0 għall-projbizzjoni tal-Kimiki organo- CL/BR kollha."

Il-Progress tal-Ambjent Acer - Prodotti Ħielsa mill-Aloġenu1

1. Sfond

Skont il-Kummissjoni, kull sena, fl-UE waħidha, jinbiegħu madwar 9,3 miljun tunnellata ta' 
tagħmir elettriku u elettroniku (EEE), fejn l-ikbar parti huwa tagħmir kbir tad-djar u apparat 
tal-IT u t-telekommunikazzjoni. Hekk kif is-suq qed ikompli jikber u ċ-ċikli ta' innovazzjoni 
saħansitra qegħdin jiqsaru aktar, il-bdil tat-tagħmir qed jaċċelera, u l-iskart ta' tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) qed isir l-iktar fluss ta' skart li qed jikber b'rata mgħaġġla. Iż-
żieda fil-WEEE huwa stmat li jikber għal 12.3 miljun tunnellata sal-2020.

Il-WEEE huwa fluss ta' skart kumpless li jinkludi għadd ta' sustanzi ta' ħsara. Dawn is-
sustanzi, jew il-prodotti ta' trasformazzjoni tagħhom, jistgħu jsibu ruħhom fl-ambjent u jkunu 
ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem, speċjalment jekk ma jkunux trattati kif suppost. Ir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent jiżdiedu iżjed minħabba operazzjonijiet ta' 
riċiklar/irkupru li ma jkunux ta' standard fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Skont l-Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa 
f'ras il-għajn. Il-ġerarkija tal-iskart fid-direttiva qafas tal-iskart tagħti l-ewwel prijorità lill-
prevenzjoni, li hija definita fost l-oħrajn bħala l-użu ta' miżuri ta' prevenzjoni tal-iskart li 
jnaqqsu l-ammont ta' sustanzi perikolużi fil-materjali u l-prodotti.

Id-Direttiva attwali tal-RoHS, adottata fl-2003, ibbażata fuq proposta magħmula fl-2000, 
fittxet li tneħħi b'mod gradwali l-ewwel għadd ta' sustanzi ta' ħsara fl-EEE, speċjalment ċertu 
metalli tqal u żewġ gruppi ta' ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati. Din wasslet għal tnaqqis 
ta' iżjed minn 100, 000 tunnellata ta' dawn is-sustanzi milli jintremew u potenzjalment jidħlu 
f'kuntatt mal-ambjent. 

L-RoHS kien strument importanti mhux biss biex iwaqqaf standard Ewropew, imma wkoll 
standard globali għall-manifatturi. Dan ma waqqafx l-iżvilupp kontinwu ta' prodotti ġodda 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Il-Grupp Acer huwa familja ta' erba' marki -- Acer, Gateway, Packard Bell u eMachines. Huwa t-tielet l-ikbar 
kumpanija fid-dinja għall-ġarr totali tal-PCs, u huwa n-Nru 2 għan-notebooks. Id-dħul fl-2008 laħaq il-US$16.65 
biljun.
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imma l-oppost - il-prodotti ġew disinjati mill-ġdid biex ikunu konformi mal-RoHS. U ħafna 
kumpaniji diġà qed imorru lil hinn minn dak biex jitneħħa b'mod gradwali l-użu tal-komposti 
aloġenati.

2. Kwistjonijiet ewlenin

Ir-riformulazzjoni hija opportunità importanti biex il-progress jagħmel pass ulterjuri. Ir-
rapporteur tagħkom se jikkonċentra fuq l-ispjegazzjonijiet fir-rigward tar-restrizzjonijiet il-
ġodda proposti għax dawn ġew mitluba speċifikament matul id-dibattitu tal-kumitat fl-4 ta' 
Novembru 2009. 

Il-kwistjonijiet ewlenin l-oħrajn, bħal ma huma
- ambitu miftuħ (Artikolu 2),
- id-differenza bejn l-RoHS u r-REACH (Premessa 8 u Artikolu 4(7)), 
- modifiki tal-kriterji għal eżenzjoni (Artikolu 5(1)),
- kriterji biex jiġi deċiż it-tul ta' żmien ta' perjodi ta' eżenzjoni/perjodi ulterjuri ta' 

eżenzjoni (Artikolu 5(2)),
- kodeċiżjoni għal restrizzjonijiet futuri minflok il-komitoloġija (Artikolu 6)

għandhom ikunu spjegati b'mod suffiċjenti fil-ġustifikazzjonijiet tal-emendi relevanti. 

Il-proposti għal dispożizzjonijiet speċifiċi dwar in-nanomaterjali se jiżdiedu f'Jannar 2010 
wara evalwazzjoni ulterjuri tas-sitwazzjoni.

3. Restrizzjonijiet ġodda

Il-problema ta' sustanzi ta' ħsara fl-EEE, b'mod partikolari fir-rigward tat-trattament tal-iskart, 
għadha ma ssolvitx bl-RoHS 1.0. Din diġà kienet ċara għall-koleġiżlatur fl-2003. L-Artikolu 6 
tal-RoHS tobbliga b'mod espliċitu lill-Kummissjoni li teżamina l-fattibilità li jinbidlu sustanzi 
u materjali perikolużi oħrajn użati fl-EEE u biex tressaq proposti ħalli, jekk xieraq, l-ambitu 
tal-Artikolu 4 jiġi estiż. 

a) Evidenza dwar l-impatt negattiv tar-ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati u l-PVC

Il-Kummissjoni studjat sustanzi u materjali perikolużi oħrajn. Hija saqsiet l-Öko-Institut biex 
janalizza sustanzi li kienu għadhom mhumiex regolati mill-RoHS, biex jagħżel sustanzi 
kandidati għall-inklużjoni potenzjali fid-Direttiva tal-RoHS, biex jevalwa s-sostituti possibbli, 
u biex jipproponi għażliet għall-politika għal kull sustanza kandidata1. L-Öko-Institut ilu 
jirrevedi l-eżenzjonijiet mill-Artikolu 4 tal-RoHS għall-Kummissjoni sa mill-2005 - għalhekk 
jista' jitqies bħala awtorità ta' referenza dwar ir-restrizzjonijiet tal-RoHS.

Ir-ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati

L-istudju jgħid hekk: 

"il-grupp ta' sustanzi organobromini u organoklorini tqiesu fl-istudju preżenti u t-

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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tneħħija gradwali tagħhom mill-EEE hija rrakkomandata sew mill-awturi".

Ir-raġunijiet ewlenin huma dawn li ġejjin: 
- il-potenzjal li jiġu ffurmati d-diossini u l-furani f'każ ta' nirien mhux ikkontrollati 

(nirien inċidentali) u hekk kif ikun hemm kokombustjoni f'temperaturi iktar baxxi jew 
f'inċineraturi li ma jaħdmux sew,  

- il-formazzjoni ta' diossini u furani u prodotti perikolużi ta' kombustjoni oħrajn jistgħu 
jiġu evitati biss bl-applikazzjoni ta' teknoloġiji avvanzati ta' rimi.

Madankollu, it-teknoloġiji avvanzati lanqas biss jeżistu fl-Istati Membri kollha tal-UE, 
aħseb u ara fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U fejn jeżistu, m'hemm l-ebda ħtieġa biex 
jintużaw għal dawn il-flussi ta' skart.

Raġunijiet ulterjuri għal tneħħija gradwali jistgħu jinsabu fil-memorandum spjegattiv tal-
proposta tal-Kummissjoni dwar il-WEEE u l-RoHS tat-13 ta' Ġunju 20001: 

Is-sustanzi aloġenati li jinsabu fil-WEEE, b'mod partikolari r-ritardanti tal-
fjammi tan-nar brominati huma wkoll ta' tħassib matul... ir-riċiklar tal-plastik. 
Minħabba r-riskju li jiġu ġġenerati d-diossini u l-furani, is-soltu r-riċiklaturi 
jevitaw milli jirriċiklaw plastik ritardat bil-fjammi tan-nar mill-WEEE. Minħabba 
n-nuqqas ta' identifikazzjoni proprja ta' plastik li jkollu r-ritardanti tal-fjammi 
tan-nar u d-diffikultà inerenti biex jintgħażel il-plastik tar-ritardant tal-fjammi 
tan-nar mill-plastik ordinarju, ħafna mir-riċiklaturi ma jipproċessaw l-ebda 
plastik mill-WEEE." 

L-użu ta' ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati huwa impediment għar-riċiklar tal-
plastiks fil-WEEE fis-sħuħija tiegħu.

Il-problemi t'hawn fuq għadhom s'issa ma ġewx solvuti bit-tneħħija gradwali ta' żewġ gruppi 
biss tar-ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati (PBDE u PBB). 

PVC

L-istudju tal-Kummissjoni jagħmel ir-rakkomandazzjoni li ġejja: 

"It-tneħħija gradwali tal-PVC għandu ... jkollha l-prijorità fuq il-miżuri selettivi 
tal-ġestjoni tar-riskju ħalli jiġi ggarantit rilaxx imnaqqas tal-PVC, tal-addittivi 
tiegħu u tal-prodotti tal-kombustjoni perikolużi".

Il-problemi tal-iskart tal-PVC in ġenerali diġà ġew dokumentati sew mill-Kummissjoni 
Ewropea fl-2000 fuq il-bażi ta' ħames studji. Is-sejbiet issemmew b'mod espliċitu fil-
Memorandum Spjegattiv tal-proposta mill-2000: 

                                               
1 COM(2000) 347 final
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Kwantitajiet sinifikanti tal-PVC jinsabu fil-WEEE1. Hemm evidenza sostanzjali li 
tappoġġa l-opinjoni li l-PVC mhuwiex tajjeb għall-inċinerazzjoni, b'mod 
partikolari minħabba l-kwantità u n-natura perikoluża tar-residwi tal-gass taċ-
ċumnija li jirriżultaw mill-inċinerazzjoni2. Barra minn hekk, it-telf ta' 
plastiċizzanti, speċjalment il-ftalati, mill-miżbli tal-PVC huwa informazzjoni 
magħrufa u jaf ikollu effetti potenzjalment ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent3. Għandu wkoll jitqies li vera ftit mill-iskart tal-PVC, b'mod partikolari 
fil-WEEE huwa attwalment irriċiklat4.

Sfortunatament, l-evidenza dwar il-PVC ġiet tard wisq għall-inklużjoni fl-RoHS. Imma l-
problema għadha hemm - għandha bżonn tiġi ttrattata issa!

b) L-azzjoni mill-manifatturi

L-industrija tal-manifattura tal-elettroniċi diġà kienet fehmet fl-2003 il-problemi tas-sustanzi 
aloġenati fis-sħuħija tagħhom. Kumpaniji ewlenin ħadu azzjoni individwali biex jikkonvertu 
l-aloġenu baxx (ħielsa mir-ritardanti tal-fjammi tan-nar u l-PVC)5. Issa hemm inizjattiva 
globali biex isir dan, u hija avvanzata sew6. Skont il-Greenpeace, l-ishma fis-suq ta' prodotti 
bħal dawn diġà huma 50% għall-mowbajls (Nokia, Sony Ericsson u Apple), u mistennija li 
jkunu 'l fuq minn 40% għall-PCs il-ġodda fis-sena jew sentejn li ġejjin (Acer u HP). Din l-
inizjattiva tinkludi wkoll il-katina tal-provvista (eż. manifatturi tal-komponenti tal-plastik), li 
minn naħa l-oħra taffettwa l-manifatturi tal-EEE ta' kategoriji oħra.

Jekk l-industrija tal-elettroniċi bil-prodotti kumplessa ħafna tagħha tista' taqleb għal aloġenu 
baxx fis-snin li ġejjin, m'għandhiex tkun problema għal fost l-oħrajn is-settur tal-'white goods' 
li jagħmel l-istess. Bħala eżempju, fl-Isvezja, l-Electrolux qed toffri tip ta' friġġ ħieles mill-
PVC7. 

Meta azzjoni bħal din tittieħed fl-istadju tal-iddisinnjar, skont l-industrija, din ma toħloqx 
spejjeż żejda. Minflok, hija għandha tiffranka spejjeż sinifikanti f'termini ta' ħsara għas-saħħa 
u l-ambjent. Imma biex tkun verament ta' suċċess, l-operaturi ekonomiċi għandhom bżonn iċ-
ċertezza li hija provduta l-aħjar minn qafas leġiżlattiv ċar.

c) Evidenza dwar sostituti

Ir-ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati

                                               
1 Skont is-Sur Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, Nru 1, 1992, iżjed minn 20% tal-plastik użat f'tagħmir 

elettriku u elettroniku huwa PVC.
2 Aspetti ambjentali tal-PVC (Kopenħagen 1996), Karta dwar il-Pożizzjoni Daniża dwar l-Aġenzija 

għall-Protezzjoni Ambjentali tal-Pajjiżi l-Baxxi dwar il-PVC (The Hague 1997), Ministeru tad-Djar, 
Ippjanar Spazjali u l-Ambjent. L-influwenza tal-PVC fuq il-kwantità u l-periklu tar-residwi tal-gassijiet 
taċ-ċumnija mill-inċinerazzjoni, Studju għad-DĠ ENV, Teknoloġiji Bertin, 2000.

3 The Behaviour of PVC in Landfill, Study for DG ENV, Argus in association with University Rotstock, 
1999.

4 Prognos, Study for DG XI, Mechanical recycling of PVC wastes, January 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
7 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
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Il-Kummissjoni targumenta li d-data disponibbli ma tippermettix li jkun hemm deċiżjoni dwar 
restrizzjonijiet ulterjuri tar-ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati. Fl-istess ħin, huma jgħidu li 
"ċertu " informazzjoni hija disponibbli dwar is-sostituti u li "huwa deċiż li ma joħolqux ftit 
mill-perikli (bħal persistenza, bioakkumulazzjoni jew tossiċità għar-ritardanti tal-fjammi tan-
nar aloġenati)"1

Għal ħafna snin kien hemm kontroversja simili dwar DecaBDE. Wara li ma ġietx ikkunsidrata 
d-disponibilità ta' sostituti aktar sikuri, il-Kummissjoni kellha tammetti fi studju fl-2007 li 
"jeżistu sostituti fis-suq ... u li data dwar dan jissuġġerixxi li l-effetti negattivi potenzjali 
ambjentali u fuq is-saħħa tal-bniedem ta' għall-inqas ċertu sostituti jaf ikun minimali."2

B'konsegwenza, għad-DecaBDE, il-Kummissjoni tikkunsidra li "l-inċertezzi li baqa' dwar it-
tossiċità u d-degradazzjoni tiegħu għal prodotti pprojbiti oħra, kif ukoll id-disponibilità 
kummerċjali ta' sostituti jiġġustifikaw iż-żamma tal-projbizzjoni ta' din is-sustanza"3.

Huwa diffiċli li jinftiehem għaliex l-istess analiżi għandha twassal għal projbizzjoni f'każ 
(DecaBDE), imma mhux f'każ simili ieħor (ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati oħra).

PVC
Il-Kummissjoni ma tiddubitax id-disponibilità ta' sostituti aktar sikuri għall-PVC fl-
evalwazzjoni tal-impatt tagħha, imma tqajjem biss il-kwistjonijiet ta' spejjeż. Jekk l-ispejjeż 
esterni tal-PVC kellhom jiġu internalizzati, l-użu tiegħu jagħmlu għali b'mod projbittiv. Il-fatt 
li l-PVC mhuwiex għali ma jistax jintuża bħala argument kontra l-bidla tiegħu meta dan 
joħloq spejjeż esterni sinifikanti minħabba l-problemi differenti dokumentati sew tat-
trattament tal-iskart tal-PVC. 

3. Konklużjonijiet

Il-prevenzjoni aħjar mill-kura. Huwa aħjar li jiġu indirizzati l-problemi ambjentali fis-sors -
kif fil-fatt huwa meħtieġ bħala prijorità mit-Trattat u implimentat fid-direttiva qafas tal-iskart.

Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom jissuġġerixxi, ibbażat fuq 
a) l-istudji tal-Kummissjoni dwar l-RoHS, il-PVC u r-ritardanti tal-fjammi tan-nar aloġenati, 
b) azzjonijiet mill-operaturi ekonomiċi u  
c) informazzjoni dwar is-sostituti 
li r-ritardanti tal-fjammi tan-nar brominati u klorinati kif ukoll il-PVC u l-addittivi perikolużi 
tiegħu jitneħħew b'mod gradwali.

                                               
1 Evalwazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni tar-riformulazzjoni tal-RoHS, SEC(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
2 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-

Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
3 Evalwazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni tar-riformulazzjoni tal-RoHS, SEC(2008)2930


