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PoŜizzjoni tal-Kunsill 
– 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-poŜizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

--------------------------------------------------------- 

DIRETTIVA 2011/.../UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) - (tfassil mill-ādid) 

(Test b'rilevanza għaŜ-śEE) 
 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 
 
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 
l-Artikolu 192(1) tiegħu, 

                                                 
* Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir 

huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 
 
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew1, 
 
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reājuni2, 
 
Filwaqt li jaāixxu skont il-proëedura leāiŜlattiva ordinarja3, 
 
Billi: 
 
(1) Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 

dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) għandhom isirulha għadd ta' 
bidliet sostanzjali4. Fl-interess taë-ëarezza, dik id-Direttiva għandha tiāi rriformulata. 

 
(2) L-għanijiet tal-politika ambjentali tal-Unjoni huma, b'mod partikolari, li jippreservaw, 

jipproteāu u jtejbu l-kwalità tal-ambjent, jipproteāu s-saħħa tal-bniedem u jutilizzaw 
riŜorsi naturali b’mod prudenti u raāonevoli. Dik il-politika hija bbaŜata fuq il-
prinëipju prekawzjonali u fuq il-prinëipji li għandha tittieħed azzjoni preventiva, li 
ħsara ambjentali għandha bħala prijorità tiāi rrettifikata fis-sors, u li min iniāāes 
għandu jħallas. 

 
(3) Il-programm Komunitarju ta’ politika u azzjoni li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-

iŜvilupp sostenibbli (Il-Ħames Programm ta’ Azzjoni Ambjentali)5 iddikjara li l-ksib 
ta’ Ŝvilupp sostenibbli jitlob bdil sinifikanti f’mudelli attwali ta’ Ŝvilupp, produzzjoni, 
konsum u māiba u jiffavorixxi, fost l-oħrajn, it-tnaqqis ta’ konsum ħali ta’ riŜorsi 
naturali u l-prevenzjoni tat-tniāāis. Huwa rrefera għall-iskart ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku (WEEE) bħala wieħed mill-oqsma fil-mira li għandhom jiāu rregolati, fid-
dawl tal-applikazzjoni tal-prinëipji ta’ prevenzjoni, irkupru u rimi sikur tal-iskart. 

 
(4) Din id-Direttiva tissupplimenta l-leāiŜlazzjoni āenerali tal-Unjoni dwar il-āestjoni tal-

iskart, bħal pereŜempju d-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart6. Din tirreferi għad-definizzjonijiet ta’ dik id-
Direttiva, inkluŜi d-definizzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-āestjoni tal-iskart u l-iskart 
āenerali. Id-definizzjoni ta' ābir fid-Direttiva 2008/98/KE tinkludi s-separazzjoni 
preliminari u l-ħŜin preliminari tal-iskart għal skopijiet ta' trasport lejn faëilità ta' 
trattament tal-iskart. Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 
tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiŜiti għall-ekodisinn ta' prodotti relatati mal-

                                                 
1 ĀU C 306, 16.12.2009, p. 39.. 
2 ĀU C 141, 29.5.2010, p. 55. 
3 PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Āurnal 

Uffiëjali) u l-poŜizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-19 ta' Lulju 2011 (għadha mhijiex 
ippubblikata fil-Āurnal Uffiëjali). PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ ... (għadha mhijiex 
ippubblikata fil-Āurnal Uffiëjali) u d-deëiŜjoni tal-Kunsill ta’ ... 

4 ĀU L 37, 13.2.2003, p.24. 
5 ĀU C 138, 17.5.1993, p. 1. 
6 ĀU L 312, 22.11.2008, p. 3. 
7 ĀU L 285, 31.10.2009, p. 10. 
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enerāija u tippermetti l-adozzjoni ta' rekwiŜiti speëifiëi ta' ekodisinn għall-prodotti 
relatati mal-enerāija li jistgħu jkunu koperti wkoll b'din id-Direttiva. Id-
Direttiva 2009/125/KE u l-miŜuri ta' implimentazzjoni adottati skont din id-Direttiva 
huma mingħajr preāudizzju għal-leāiŜlazzjoni Komunitarja dwar il-āestjoni tal-iskart. 
Id-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 
dwar ir-restrizzjoni tal-uŜu ta’ ëerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u 
elettroniku1 tesiāi s-sostituzzjoni ta' sustanzi projbiti fir-rigward tat-tagħmir elettriku u 
elettroniku (EEE) kollu fi ħdan l-ambitu tagħha.  

 
(5) Hekk kif is-suq qed ikompli jespandi u ë-ëikli ta' innovazzjoni qegħdin isiru saħansitra 

aktar qosra, il-bdil tat-tagħmir qed jaëëelera, u dan qed jagħmel mill-iskart EEE sors 
ta’ skart li qed jikber b'rata mgħaāāla. Filwaqt li d-Direttiva 2002/95/KE 
ikkontribbwixxiet b'mod effettiv għat-tnaqqis ta' sustanzi perikoluŜi f’EEE āodda, 
sustanzi perikoluŜi bħall-merkurju, il-kadmju, ië-ëomb, il-kromju eŜavalenti u l-
bifenili poliklorinati (PCBs) u sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-oŜonu xorta se jibqgħu 
preŜenti fil-WEEE għal ħafna snin. Il-kontentut ta' sustanzi perikoluŜi f'EEE huwa ta' 
tħassib ewlieni waqt il-faŜi ta' āestjoni tal-iskart tal-WEEE u r-riëiklaāā tal-WEEE ma 
jitwettaqx sa limitu suffiëjenti. Nuqqas ta' riëiklaāā jirriŜulta fit-telf ta' riŜorsi 
prezzjuŜi. 

 
(6) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-produzzjoni u l-konsum 

sostenibbli bil-prevenzjoni ta’ skart WEEE bħala l-prijorità ewlenija, u barra dan, bl-
uŜu mill-ādid, ir-riëiklaāā u forom oħra ta’ rkupru ta’ skart ta' dan it-tip sabiex tnaqqas 
ir-rimi ta’ skart u tikkontribwixxi għall-uŜu effiëjenti tar-riŜorsi u l-irkupru ta' materja 
prima sekondarja prezzjuŜa. Tfittex ukoll li ttejjeb ir-rendiment ambjentali tal-
operaturi kollha involuti fië-ëiklu tal-ħajja ta’ EEE, pereŜempju l-produtturi, id-
distributuri u l-konsumaturi u b'mod partikolari dawk l-operaturi involuti direttament 
fil-ābir u t-trattament ta’ skart WEEE. B'mod partikolari, applikazzjonijiet nazzjonali 
differenti tal-prinëipju ta' responsabbiltà tal-produttur jistgħu jwasslu għal differenzi 
sostanzjali fil-piŜ finanzjarju fuq l-operaturi ekonomiëi. Politiki nazzjonali differenti 
dwar il-āestjoni tal-WEEE jfixklu l-effikaëja tal-politiki ta’ riëiklaāā. Għal dik ir-
raāuni l-kriterji essenzjali għandhom jiāu stipulati fil-livell tal-Unjoni u għandhom 
jiāu Ŝviluppati standards minimi għat-trattament tal-WEEE. 

 
(7) Id-dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw għal prodotti u produtturi 

irrispettivament mill-metodu ta’ teknika ta’ bejgħ, inkluŜ bejgħ mill-bogħod u 
elettroniku. F’dan il-kaŜ, l-obbligazzjonijiet ta’ produtturi u distributuri li qed juŜaw 
mezzi ta’ bejgħ mill-bogħod u elettroniëi għandhom, safejn ikun prattikabbli, jieħdu l-
istess forma, u għandhom jiāu infurzati bl-istess mod bħal mezzi ta' distribuzzjoni 
oħra, sabiex jiāi evitat li dawk il-mezzi oħra ta’ distribuzzjoni jkollhom iāarrbu l-
ispejjeŜ li jirriŜultaw minn din id-Direttiva āejjin minn WEEE li t-tagħmir tiegħu 
nbiegħ permezz ta’ bejgħ mill-bogħod jew elettroniku. 

 
(7a) Sabiex jiāu sodisfatti l-obbligi skont din id-Direttiva fi Stat Membru partikolari, 

produttur għandu jiāi stabbilit f’dak l-Istat Membru. Bħala eëëezzjoni, biex inaqqsu 
l-barrieri eŜistenti għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-ostakli 

                                                 
1 ĀU L 37, 13.2.2003, p.19. 
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amministrattivi, l-Istati Membri għandhom jippermettu lill-produtturi li mhumiex 
stabbiliti fit-territorju tagħhom, iŜda li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor, li 
jaħtru rappreŜentant awtorizzat biex ikun responsabbli għall-issodisfar tal-obbligi 
ta’ dak il-produttur skont din id-Direttiva. Barra minn hekk, l-ostakli 
amministrattivi għandhom jitnaqqsu billi l-proëeduri ta’ reāistrazzjoni u rappurtar 
jiāu ssimplifikati u billi jiāi Ŝgurat li ma jitħallsux ħlasijiet doppji għar-
reāistrazzjonijiet fi ħdan l-Istati Membri. 

 
(8) Din id-Direttiva għandha tkopri l-EEE kollu uŜat minn konsumaturi u EEE maħsub 

għall-uŜu professjonali. Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preāudizzju għal-
leāiŜlazzjoni tal-Unjoni dwar rekwiŜiti ta’ sikurezza u ta’ saħħa li jipproteāu l-atturi 
kollha f’kuntatt ma’ WEEE kif ukoll leāiŜlazzjoni dwar āestjoni ta’ skart speëifiku 
Komunitarju, b'mod partikolari d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' 
akkumulaturi1, u l-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni dwar id-disinn ta' prodotti, b'mod 
partikolari d-Direttiva 2009/125/KE . It-tħejjija għall-uŜu mill-ādid, l-irkupru u r-
riëiklaāā ta' tagħmir u s-sustanzi għat-tkessiħ tal-iskart, it-taħlitiet u l-komponenti 
tagħhom, għandha tkun f'konformità mal-leāiŜlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, b'mod 
partikolari, ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-oŜonu2 u Regolament 
(KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar 
ëerti gassijiet serra flworinati3. L-objettivi ta' din id-Direttiva jistgħu jinkisbu mingħajr 
ma jkunu inkluŜi installazzjonijiet fissi ta' skala kbira bħal pjattaformi taŜ-Ŝejt, sistemi 
għat-trasport tal-bagalji fl-ajruporti jew liftijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha. 
Madankollu, kull tagħmir li mhuwiex iddisinnjat u installat speëifikament bħala 
parti minn dawn l-installazzjonijiet, li jista’ jissodisfa l-funzjoni tiegħu anki jekk ma 
jkunx parti minn dawn l-installazzjonijiet, għandu jiāi inkluŜ fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.  Dan jirreferi pereŜempju għal tagħmir bħal 
tagħmir ta’ tidwil jew moduli fotovoltajëi. 

 
(9) Huwa neëessarju li jiāu inkluŜi għadd ta' definizzjonijiet f'din id-Direttiva sabiex jiāi 

definit il-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Madankollu, fil-qafas ta' reviŜjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni, id-definizzjoni ta' EEE għandha tkompli tiāi ëëarata sabiex tqarreb il-
miŜuri nazzjonali rilevanti u l-prassi applikata u stabbilita bħalissa fl-Istati Membri ▌.  

 
(10) Ir-rekwiŜiti tal-ekodisinn li jiffaëilitaw l-uŜu mill-ādid, iŜ-Ŝarmar u l-irkupru ta' WEEE 

għandhom ▌ikunu stabbiliti fil-qafas tal-miŜuri li jimplimentaw id-Direttiva 
2009/125/KE. Sabiex jiāu ottimizzati l-uŜu mill-ādid u l-irkupru permezz tad-disinn 
tal-prodott, għandu jiāi kkunsidrat ië-ëiklu ta' ħajja kollu tal-prodott. 

 
(11) It-twaqqif, permezz ta’ din id-Direttiva, ta’ responsabbiltà tal-produttur huwa wieħed 

mill-mezzi li jinkoraāāixxu disinn u produzzjoni ta' EEE li jqisu b’mod sħiħ u 
jiffaëilitaw it-tiswija, it-titjib possibbli, l-uŜu mill-ādid, iŜ-Ŝarmar u r-riëiklaāā tiegħu. 

 

                                                 
1 ĀU L 266, 26.9.2006, p. 1. 
2 ĀU L 286, 31.10.2009, p. 1. 
3 ĀU L 161, 14.6.2006, p. 1. 
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(12) Sabiex jiggarantixxu s-sikurezza u s-saħħa tal-persunal tad-distributuri li jieħdu lura l-
WEEE u li huma involuti fil-āestjoni tiegħu, l-Istati Membri għandhom, skont il-
leāiŜlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni dwar ir-rekwiŜiti tas-sikurezza u tas-saħħa, 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet meta d-distributuri jistgħu jirrifjutaw it-teħid lura. 

 
(13) Il-ābir separat huwa kundizzjoni ddeterminata minn qabel sabiex jiāi Ŝgurat it-

trattament speëifiku u r-riëiklaāā tal-WEEE, u huwa meħtieā biex jinkiseb il-livell 
magħŜul ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent fl-Unjoni. Il-konsumaturi 
għandhom jikkontribwixxu b'mod attiv għas-suëëess ta’ dan it-tip ta' ābir u għandhom 
jiāu inkoraāāuti biex jirritornaw il-WEEE. Għal dan il-għan, faëilitajiet konvenjenti 
għandhom jitwaqqfu għar-ritorn tal-WEEE, inkluŜi punti pubbliëi ta’ ābir, fejn djar 
privati għandhom ikunu jistgħu jirritornaw l-iskart tagħhom għall-inqas mingħajr ħlas. 
Id-distributuri għandhom rwol importanti biex jikkontribwixxu għas-suëess tal-ābir 
tal-WEEE. Għalhekk, il-punti ta’ ābir stabbiliti fi ħwienet ta’ bejgħ bl-imnut għal 
WEEE Ŝgħir ħafna ma għandhomx ikunu suāāetti għar-rekwiŜiti ta’ reāistrazzjoni 
jew ta’ permessi tad-Direttiva 2008/98/KE. 

 
(14) Sabiex jinkiseb il-livell magħŜul ta’ protezzjoni u tal-għanijiet ambjentali armonizzati 

tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jadottaw miŜuri xierqa biex jimminimizzaw ir-
rimi tal-WEEE bħala skart muniëipali mhux isseparat u biex jinkiseb livell għoli ta’ 
ābir separat ta’ WEEE. Sabiex jiāi Ŝgurat li l-Istati Membri jħabirku biex iwaqqfu 
skemi ta’ ābir effiëjenti, għandhom ikunu meħtieāa jiksbu livell għoli ta’ ābir ta’ 
WEEE, b'mod partikolari għal tagħmir ta' tkessiħ u ffriŜar li jkun fih sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-oŜonu u gassijiet serra flworinati, minħabba l-impatt qawwi li 
għandhom fuq l-ambjent u fid-dawl tal-obbligi fir-Regolament (KE) 1005/2009 u r-
Regolament (KE) 842/2006. Id-dejta inkluŜa fil-valutazzjoni tal-impatt turi li 65 % tal-
EEE mqiegħed fis-suq, illum diāà qiegħed jināabar separatament, iŜda aktar min-nofsu 
huwa potenzjalment l-oāāett ta' trattament mhux xieraq u esportazzjoni illegali, u, 
anki meta jiāi trattat kif xieraq, ma jiāix rappurtat. Dan iwassal għal nuqqas 
importanti ta’ materja prima sekondarja, ▌ degradazzjoni ambjentali, u għoti ta’ dejta 
inkonsistenti. Sabiex dan jiāi evitat jenħtieā li titwaqqaf mira ta' ābir ambizzjuŜa, 
sabiex jiāi Ŝgurat li l-WEEE miābur jiāi trattat b’mod ambjentalment san u jiāi 
rappurtat b’mod korrett  Jixraq li jiāu stabbiliti r-rekwiŜiti minimi għal vjeāāi ta' skart 
ta' EEE uŜat issuspettat li kien WEEE, li bl-applikazzjoni tagħhom l-Istati Membri 
jistgħu iqisu kwalunkwe Linji Gwida rilevanti tal-Korrispondenti mfassla fil-kuntest 
tal-implimentazzjoni tar-Regolament 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' l- 14 ta' Āunju 2006 dwar vjeāāi ta' skart1. Dawn ir-rekwiŜiti minimi fi kwalunkwe 
kaŜ għandu jkollhom l-iskop li jevitaw vjeāāi mhux mixtieqa ta’ tagħmir elettriku u 
elettroniku mhux funzjonali lejn pajjiŜi li qed jiŜviluppaw. 

 
(14a) L-iffissar ta’ miri ta’ ābir ambizzjuŜi għandu jkun ibbaŜat fuq l-ammont ta' skart 

iāāenerat fejn jingħata kont xieraq ta-ëikli ta’ ħajja differenti tal-prodotti fl-Istati 
Membri, ta’ swieq mhux saturati u ta’ tagħmir b’ëiklu ta’ ħajja twil. Għalhekk, 
għandha tiāi Ŝviluppata fil-futur qrib metodoloāija għall-kalkolu tar-rati tal-ābir 
ibbaŜata fuq il-WEEE āāenerat. Skont l-istimi attwali, rata āenerata ta’ ābir ta’ 

                                                 
1 ĀU L 190, 12.7.2006, p. 1. 
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WEEE ta’ 85% hija ftit jew wisq ekwivalenti għal rata ta’ ābir ta’ 65% tal-piŜ medju 
ta’ EEE mqiegħed fis-suq fit-tliet snin preëedenti. 

 
(15) Trattament speëifiku għall-WEEE huwa indispensabbli sabiex jiāi evitat it-tixrid ta’ 

inkwinanti fil-materjal riëiklat jew fil-fluss ta' skart. Tali trattament huwa l-mezz l-
aktar effettiv biex tiāi Ŝgurata konformità mal-livell magħŜul ta’ protezzjoni tal-
ambjent tal-Unjoni. Kwalunkwe stabbiliment jew impriŜa li twettaq operazzjonijiet ta’ 
ābir, riëiklaāā u trattament għandha tikkonforma ma’ standards minimi li jipprevjenu 
impatti ambjentali negattivi assoëjati mat-trattament tal-WEEE. L-aqwa tekniki ta’ 
trattament, irkupru u ta’ riëiklaāā disponibbli għandhom jintuŜaw sakemm dawn ikunu 
jiŜguraw is-saħħa tal-bniedem u livell għoli ta' protezzjoni ambjentali. L-aqwa tekniki 
ta’ trattament, ta' rkupru u ta’ riëiklaāā disponibbli jistgħu jiāu ddefiniti aktar skont il-
proëeduri tad-Direttiva 2008/1/KE 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal- 15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniāāis1. 

 
(15a) Il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Sanitarji Emerāenti u Identifikati Riëentement, 

fl-opinjoni tiegħu dwar 'Il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Prodotti tan-Nanoteknoloāija' 
tad-19 ta' Jannar 2009, iddikjara li l-esponiment għal nanomaterjali li huma 
integrati sew fi strutturi kbar, pereŜempju f'ëirkwiti elettroniëi, jista' jseħħ fil-faŜi 
tar-rimi jew tar-riëiklaāā tal-iskart. Biex jiāu kkontrollati r-riskji possibbli għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent mit-trattament tal-WEEE li fihom 
nanomaterjali, huwa xieraq li l-Kummissjoni tivvaluta jekk huwiex meħtieā 
trattament speëifiku. 

 
(15b) Il-ābir, il-ħŜin, it-trasport, it-trattament, ir-riëiklaāā tal-WEEE, kif ukoll il-

preparazzjoni għall-uŜu mill-ādid tiegħu, għandhom jitwettqu abbaŜi ta' approëë li 
jimmira lejn il-ħarsien tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u l-konservazzjoni tal-
materja prima, u għandhom jimmiraw lejn ir-riëiklaāā ta’ riŜorsi prezzjuŜi li jkun 
hemm fl-EEE, biex tiāi ggarantita provvista aħjar ta' komoditajiet fl-Unjoni. 

 
(16) Fejn xieraq, għandha tingħata prijorità għat-tħejjija għall-uŜu mill-ādid tal-WEEE u l-

komponenti tiegħu, is-submuntaturi u l-oāāetti tal-konsum. Fejn dan mhuwiex 
preferibbli, il-WEEE kollu miābur separatament għandu jintbagħat għall-irkupru, u tul 
dan il-proëess għandu jinkiseb livell għoli ta’ riëiklaāā u rkupru. Barra dan, il-
produtturi għandhom jiāu inkoraāāuti biex jintegraw materjal riëiklat f’tagħmir ādid. 

 
(17) L-irkupru, il-preparazzjoni għall-uŜu mill-ādid u r-riëiklaāā ta' tagħmir għandhom 

jitqiesu li laħqu l-miri stabbiliti f’din id-Direttiva biss jekk dak l-irkupru, preparazzjoni 
għall-uŜu mill-ādid jew riëiklaāā ma jmorrux kontra leāiŜlazzjoni oħra tal-Unjoni u 
nazzjonali applikabbli għat-tagħmir. Il-garanzija ta’ preparazzjoni adegwata għall-
uŜu mill-ādid, ir-riëiklaāā u l-irkupru tal-WEEE huwa ta' importanza sabiex tiāi 
Ŝgurata āestjoni għaqlija tar-riŜorsi u dan jottimizza l-provvista tar-riŜorsi. 

 
(18) Prinëipji baŜiëi rigward il-finanzjament ta’ āestjoni tal-WEEE għandhom jitfasslu fil-

livell tal-Unjoni u skemi ta’ finanzjament għandhom jikkontribwixxu għal rati għoljin 
ta’ ābir kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-prinëipju ta’ responsabbiltà tal-produttur. 

                                                 
1 ĀU L 24, 29.1.2008, p.8. 
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(19) L-utenti ta’ EEE minn djar privati għandu jkollhom il-possibbiltà li jirritornaw il-

WEEE għall-inqas mingħajr ħlas. Produtturi għandhom jiffinanzjaw tal-anqas il-ābir u 
t-trattament, l-irkupru u r-rimi tal-WEEE. L-Istati Membri għandhom jinkoraāāixxu l-
produtturi biex jieħdu r-responsabbiltà sħiħa għall-ābir tal-WEEE b'mod partikolari 
billi jiffinanzjaw il-ābir tal-WEEE tul il-katina tal-iskart kollha, inkluŜ minn djar 
privati, sabiex jevitaw li l-WEEE li jināabar separatament isir l-oāāett ta' trattament 
substandard kif ukoll l-esportazzjoni illegali, biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd billi l-finanzjament tal-produtturi jiāi armonizzat madwar l-Unjoni kollha u, 
sabiex il-ħlas għall-ābir ta' dan l-iskart ma jibqax isir minn dawk li jħallsu t-taxxa iŜda 
mill-konsumaturi tal-EEE u sabiex il-finanzjament ikun konformi mal-prinëipju ta' 
min iniāāes iħallas. Sabiex jingħata effett massimu lill-kunëett ta’ responsabbiltà tal-
produttur, kull produttur għandu jkun responsabbli għall-finanzjament tal-āestjoni tal-
iskart mill-prodotti tiegħu stess. Il-produttur għandu jkun jista’ jagħŜel li jwettaq dan l-
obbligu jew individwalment jew billi jingħaqad ma’ skema kollettiva. Meta jqiegħed 
prodott fis-suq, kull produttur għandu jipprovdi garanzija finanzjarja biex jipprevjeni li 
l-ispejjeŜ għall-āestjoni tal-WEEE minn prodotti orfni jiāāarrbu mis-soëjetà jew mill-
bqija tal-produtturi. Ir-responsabbiltà għall-finanzjament tal-āestjoni ta’ skart storiku 
għandha tinqasam bejn il-produtturi kollha eŜistenti fi skemi ta’ finanzjament kollettivi 
li għalihom il-produtturi kollha li jeŜistu fis-suq meta jseħħu l-ispejjeŜ jikkontribwixxu 
proporzjonalment. Skemi ta’ finanzjament kollettivi ma għandux ikollhom l-effett li 
jeskludu produtturi ta' prodotti speëjalizzati (niche) u ta’ volumi Ŝgħar, importaturi u 
dawk li jidħlu āodda. Skemi kollettivi jistgħu jipprovdu miŜati differenzjati abbaŜi ta' 
kemm ikun faëli biex jiāu riëiklati l-prodotti u l-varjetà ta’ materja sekondarja 
prezzjuŜa li jkun fihom. Fil-kaŜ ta' prodotti li għandhom ħajja twila, u li issa huma 
koperti mid-Direttiva, bħal pereŜempju l-moduli fotovoltajëi, għandu jsir l-aħjar uŜu 
possibbli tas-sistemi eŜistenti għall-ābir u r-riëiklaāā, āaladarba r-rekwiŜiti 
korrispondenti għal din id-Direttiva jiāu rispettati. 

 
(20) Il-produtturi jistgħu jitħallew juru lix-xerrejja, fuq baŜi volontarja waqt il-bejgħ ta’ 

prodotti āodda, l-ispejjeŜ tal-ābir, it-trattament u r-rimi tal-WEEE b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent. Dan huwa konformi mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar Produzzjoni u Konsum Sostenibbli u Pjan ta' Azzjoni ta' Politika 
Industrijali Sostenibbli b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' konsum aktar 
intelliāenti u akkwist pubbliku ekoloāiku.  

 
(21) Tagħrif lill-utenti dwar il-ħtieāa li l-WEEE ma jintremiex bħala skart muniëipali mhux 

isseparat u biex il-WEEE jināabar b’mod separat, u dwar is-sistemi ta’ ābir u r-rwol 
tagħhom fil-āestjoni tal-WEEE, huwa indispensabbli għas-suëëess tal-ābir tal-WEEE. 
Dan it-tip ta' tagħrif jeħtieā l-immarkar kif suppost ta’ EEE li jista’ jispiëëa f’laned 
taŜ-Ŝibel jew mezzi simili ta’ ābir ta’ skart muniëipali. 

 
(22) Tagħrif dwar l-identifikazzjoni ta’ komponenti u materjali li għandu jiāi pprovdut 

minn produtturi huwa importanti biex tiāi ffaëilitata l-āestjoni, u b'mod partikolari t-
trattament u l-irkupru jew ir-riëiklaāā tal-WEEE. 

 
(23) L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-infrastruttura ta’ spezzjoni u monitoraāā 

tippermetti l-verifika tal-implimentazzjoni kif suppost ta’ din id-Direttiva, wara li 



 

AM\888751MT.doc  PE479.433v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

jikkunsidraw, inter alia, ir-Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 li tipprovdi għal kriterji minimi għal spezzjonijiet 
ambjentali fl-Istati Membri1. 

 
(24) L-Istati Membri għandhom jipprevedu pieni effettivi, proporzjonati u disswaŜivi li 

għandhom jiāu imposti fuq persuni fiŜiëi u āuridiëi responsabbli għall-āestjoni tal-
iskart, fejn dawn jiksru d-dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu wkoll jieħdu azzjoni biex jirkupraw l-ispejjeŜ tan-nuqqas ta' 
konformità u l-miŜuri ta' rimedju, mingħajr preāudizzju għad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali2. 

 
(25) Tagħrif dwar il-piŜ ta’ EEE mqiegħed fis-suq fl-Unjoni u r-rati ta’ ābir, tħejjija għall-

uŜu mill-ādid, inkluŜ safejn ikun possibbli preparazzjoni għal uŜu mill-ādid ta’ 
tagħmir sħiħ, irkupru jew riëiklaāā u esportazzjoni tal-WEEE miābura skont din id-
Direttiva huwa meħtieā sabiex jiāi mmonitorjat il-ksib tal-għanijiet ta’ din id-
Direttiva. Għall-finijiet tal-kalkolu tar-rati ta' ābir, għandha tiāi Ŝviluppata 
metodoloāija komuni għall-kalkolu tal-piŜ tal-EEE biex jiāi Ŝgurat, inter alia, jekk dan 
it-terminu jinkludix il-piŜ reali tat-tagħmir kollu fl-għamla li fih jitqiegħed fis-suq, 
inkluŜi l-komponenti, is-submontaturi, l-aëëessorji u l-oāāetti tal-konsum kollha iŜda 
eskluŜi l-imballaāā, il-batteriji, l-istruzzjonijiet għall-uŜu u l-manwali; 

 
(26) Huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħŜlu li jimplimentaw ëerti 

dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva permezz ta’ ftehimiet bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u s-setturi ekonomiëi konëernati, sakemm jintlaħqu rekwiŜiti partikolari. 

 
▌ 
 
(28) Sabiex jiāi ssupplimentat jew emendat dan ir-Regolament, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ 

atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiāi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' ëerti elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluŜ fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, waqt li tkun qed tipprepara u tfassal l-atti delegati, għadha 
tiŜgura traŜmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

 
(29) Sabiex ikunu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva, għandhom jiāu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. 
Dawk is-setgħat għandhom ikunu eŜerëitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-
regoli u l-prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-
eŜerëizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni3. 

                                                 
1 ĀU L 118, 27.4.2001, p.41. 
2 ĀU L 143, 30.4.2004, p. 56. 
3 ĀU L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(30) L-obbligu li din id-Direttiva tiāi trasposta fil-liāi nazzjonali għandu jiāi llimitat għal 

dawk id-dispoŜizzjonijiet li jirrappreŜentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-
Direttivi ta' qabel. L-obbligu li d-dispoŜizzjonijiet li mhumiex mibdula jiāu trasposti 
āej mid-Direttivi ta' qabel. 

 
(30a) F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konāunta tal-Istati Membri u l-

Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni ta’ [...], l-Istati Membri ntrabtu 
sabiex jehmŜu, f'kaŜijiet āustifikati, man-notifika tal-miŜuri ta' traspoŜizzjoni 
tagħhom dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' 
Direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspoŜizzjoni nazzjonali. Fir-
rigward ta' din id-Direttiva, il-leāiŜlatur iqis li t-traŜmissjoni ta' tali dokumenti hija 
āustifikata. 

 
(31) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preāudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri 

relatati mal-limiti ta' Ŝmien għat-traspoŜizzjoni fil-liāi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-
Direttivi stabbiliti fl-Anness IX, il-Parti B, 

 
(32) Peress li l-għan ta’ din id-Direttiva ma jistax jintlaħaq b'mod suffiëjenti mill-Istati 

Membri u għalhekk jista’, minħabba l-iskala tal-problema, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' għalhekk tadotta miŜuri, skont il-prinëipju tas-sussidjarjetà kif 
stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinëipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn 
dak li hu meħtieā sabiex jintlaħaq dak il-għan. 

 
ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

 
Artikolu 1 
Suāāett 

 
Din id-Direttiva tistabbilixxi miŜuri għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem 
permezz tal-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-impatti negattivi tal-āenerazzjoni u l-āestjoni tal-
iskart minn tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) u bit-tnaqqis tal-impatti āenerali mill-uŜu 
ta' riŜorsi u t-titjib tal-effiëjenza f'dan it-tip ta' uŜu skont l-Artikoli 1 u 4 tad-Direttiva 
2008/98/KE, u b’hekk jingħata kontribut għall-iŜvilupp sostenibbli. 

 
Artikolu 2 
L-ambitu 

 
1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) kif āej: 

 
(a) minn ...∗ sa ...∗ (perjodu tranŜitorju) għal EEE li jaqa' fil-kategoriji mniŜŜlin fl-

Anness I.  L-Anness IV fih lista indikattiva ta' EEE li jaqa’ fil-kategoriji 
mniŜŜlin fl-Anness III. 

 
                                                 
∗ ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
∗∗ ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 6 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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(b) minn ...***, suāāett għall-paragrafi 3 u 4, għall-EEE kollu. L-EEE kollu 
għandu jkun ikklassifikat fi ħdan il-kategoriji stabbiliti fl-Anness III. L-
Anness IV fih lista mhux eŜawrjenti ta' EEE li jaqa’ fil-kategoriji mniŜŜlin fl-
Anness III (ambitu miftuħ). 

 
2. Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preāudizzju għar-rekwiŜiti tal-

leāiŜlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza u s-saħħa, dwar il-kimika, b'mod 
partikolari r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diëembru 2006 dwar ir-reāistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u 
r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiëi (REACH), li jistabbilixxi Aāenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiëi1, kif ukoll tal-leāiŜlazzjoni Komunitarja speëifika dwar il-āestjoni 
tal-iskart jew id-disinn ta' prodotti. 

 
3. Matul il-perjodu tranŜizzjonali speëifikat fil-paragrafu 1, din id-Direttiva ma 

għandha tapplika għall-ebda wieħed mill-EEE li āej: 
 
(a) tagħmir li huwa meħtieā għall-protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà 

tal-Istati Membri, inkluŜi armi, munizzjon u materjal tal-gwerra maħsuba għal 
għanijiet speëifikament militari; 

 
(b) tagħmir li huwa ddisŜinnjat u installat speëifikament bħala parti minn tip ieħor 

ta' tagħmir li huwa eskluŜ jew ma jaqax taħt l-ambitu ta' din id-Direttiva u li 
jista' jintuŜa biss jekk ikun jagħmel parti minn dak it-tagħmir; 

 
(c) bozoz bil-filament. 

 
4. Flimkien mat-tagħmir speëifikat fil-paragrafu 3, minn ...*, din id-Direttiva 

m'għandhiex tapplika għall-EEE li āej: 
 
(a) tagħmir iddisinnjat biex jintbagħat fl-ispazju; 
 
(b) għodod industrijali fissi ta' skala kbira; 
 
(c) installazzjonijiet fissi ta' skala kbira, minbarra kwalunkwe tagħmir li 

mhuwiex speëifikament iddisinnjat u installat bħala parti minn dawn l-
installazzjonijiet; 

 
(d) mezzi tat-trasport għal persuni u merkanzija, eskluŜi vetturi elettriëi b'Ŝewā roti 

li mhumiex tat-tip approvat; 
 
(e) makkinarju mobbli mhux tat-triq esklussivament disponibbli għall-uŜu 

professjonali; 

                                                 
*** ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 6 snin u jum wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-

Direttiva.  
1 ĀU L 396, 30.12.2006, p. 1. 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 6 snin u jum wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-

Direttiva.  
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(f) tagħmir iddisinnjat speëifikament esklussivament għall-finijiet ta' riëerka u 

Ŝvilupp li huwa disponibbli biss fuq baŜi minn negozju għal negozju ieħor; 
 
(g) apparat mediku u apparat mediku djanjostiku in vitro, fejn dan l-apparat ikun 

mistenni li jkun infettiv qabel tmiem il-ħajja tiegħu, u apparat mediku attiv li 
jista' jiāi impjantat. 

 
5. Mhux aktar tard minn ...**, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva mniŜŜel fil-punt (b) tal-paragrafu 1, inkluŜi l-
parametri għad-distinzjoni bejn tagħmir kbir u Ŝgħir fl-Anness III, u għandha 
tippreŜenta rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-rapport 
għandu jiāi akkumpanjat minn proposta leāiŜlattiva, jekk adatt. 

 
Artikolu 3 

Definizzjonijiet 
 
1. Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 

 
(a) 'tagħmir elettriku u elettroniku' jew 'EEE' tfisser tagħmir li huwa dipendenti fuq 

kurrenti tal-elettriku jew kampijiet elettromanjetiëi biex jaħdem b'mod adatt u 
tagħmir għall-āenerazzjoni, it-trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijiet ta' 
dan it-tip u ddisinnjat għall-uŜu ma’ vultaāā massimu li ma jaqbiŜx l-1 000 
Volt għal kurrent alternanti u 1 500 Volt għal kurrent dirett; 

 
(b) "għodod industrijali weqfin ta' skala kbira" tfisser montatura ta' daqs kbir ta' 

magni, tagħmir, u/jew komponenti, li jaħdmu flimkien għal applikazzjoni 
speëifika, installati permanentement u disinstallati minn nies professjonisti 
f'post partikolari, u uŜati minn nies professjonisti kif ukoll li fuqhom issir 
manutenzjoni minn nies professjonisti f'faëilità tal-manifattura industrijali jew 
faëilità għar-riëerka u l-iŜvilupp; 

 
(c) "installazzjonijiet fissi ta' skala kbira" tfisser il-kombinazzjoni ta' daqs kbir ta' 

diversi tipi ta' tagħmir u, fejn adatt, apparat ieħor, li : 
 
(i) jiāi mmuntat, installat u disinstallat minn nies professjonisti, 
 
(ii) huwa maħsub għall-uŜu permanenti bħala parti minn bini jew struttura 

f'post predefinit u apposta, u  
 
(iii) jista' jiāi ssostitwit biss mill-istess tagħmir imfassal b'mod speëifiku; 

 
(d) "makkinarju mobbli mhux tat-triq " tfisser makkinarju, attrezzat b'sors tal-

enerāija, li t-tħaddim tiegħu jkun jeħtieā jew mobbiltà jew moviment kontinwu 
jew semi-kontinwu bejn suëëessjoni ta' postijiet ta' ħidma fissi waqt li jkun 
qieħed jaħdem. 

                                                 
** ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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(e) 'skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku' jew 'WEEE' tfisser tagħmir elettriku 

jew elettroniku li huwa skart skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 2008/98/KE, inkluŜi l-komponenti kollha, is-submontaturi u l-oāāetti 
tal-konsum li huma parti mill-prodott fil-waqt li jintrema; 

 
(f) 'produttur' tfisser kwalunkwe persuna naturali jew legali li, irrispettivament 

mill-metodu ta’ bejgħ uŜat, inkluŜ komunikazzjoni mill-bogħod skont id-
Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1997 
dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi rigward kuntratti li jsiru mill-bogħod1: 
 
(i) li hi stabbilita fi Stat Membru u li timmanifattura EEE f'isimha stess jew 

f'isem it-trademark tagħha, jew għandha EEE ddisinnjat jew 
immanifatturat u tikkumerëjalizzah f'isimha jew f'isem it-trademark 
tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat Membru,  

 
(ii) li hi stabbilita fi Stat Membru u li terāa’ tbigħ fit-territorju ta' dak l-Istat 

Membru, f'isimha jew f'isem it-trademark tagħha stess, tagħmir prodott 
minn fornituri oħrajn, fejn wieħed li jbigħ mill-ādid ma jitqiesx bħala l-
'produttur' jekk id-ditta tal-produttur tidher fuq it-tagħmir, kif stipulat fil-
punt (i),  

 
(iii) li hija stabbilita fi Stat Membru u li tqiegħed fis-suq ta' dak l-Istat 

Membru, fuq baŜi professjonali, EEE minn pajjiŜ terz jew minn Stat 
Membru ieħor, jew 

 
(iv) li tbigħ EEE permezz ta' komunikazzjoni minn distanza direttament lid-

djar jew lill-utenti privati, minbarra d-djar privati, fi Stat Membru, u li 
hija stabbilita fi Stat Membru ieħor jew f'xi pajjiŜ terz. 

 
Kull min jipprovdi esklussivament finanzjament fil-qafas ta’ jew skont 
kwalunkwe ftehim ta’ finanzjament ma għandux jitqies bħala 'produttur' għajr 
jekk huwa wkoll jaāixxi bħala produttur skont it-tifsira tal-punti (i) sa (iv); 

 
(g) 'distributur' tfisser kwalunkwe persuna naturali jew legali fil-katina tal-

provvista, li jagħmel EEE disponibbli fis-suq. Din id-definizzjoni ta’ 
tipprevenix lil distributur milli jkun, fl-istess ħin, produttur fi ħdan it-tifsira tal-
punt (f); 

 
(h) 'WEEE minn djar privati' tfisser WEEE li jiāu minn djar privati u minn sorsi 

kummerëjali, industrijali, istituzzjonali u sorsi oħra li, minħabba fin-natura u l-
kwantità tagħhom, huma simili għal dawk minn djar privati. Skart minn EEE li 
x'aktarx jintuŜa kemm minn djar kif ukoll minn utenti privati minbarra djar 
privati għandu fi kwalunkwe kaŜ jitqies bħala WEEE minn djar privati; 

 

                                                 
1 ĀU L 144, 4.6.1997, p.19. 
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(i) 'ftehim ta’ finanzjament' tfisser kull self, kiri b’self, kiri jew ftehim jew 
arranāament ta’ bejgħ iddiferit li għandu x’jaqsam ma' kwalunkwe tagħmir 
kemm jekk it-termini ta’ dak il-ftehim jew l-arranāament, jew xi ftehim jew 
arranāament kollaterali, jipprovdu li trasferiment ta’ sjieda ta’ dak it-tagħmir se 
jseħħ jew jista’ jseħħ, u kemm jekk le; 

 
(j) "tagħmel disponibbli fis-suq" tfisser kwalunkwe provvista ta' prodott għad-

distribuzzjoni, il-konsum jew l-uŜu fis-suq ta' Stat Membru tul attività 
kummerëjali kemm jekk issir bi ħlas kif ukoll jekk tkun mingħajr ħlas; 

 
(k) "tqiegħed fis-suq" tfisser l-ewwel darba li prodott ikun disponibbli fis-suq fit-

territorju ta' Stat Membru fuq baŜi professjonali; 
 
(l) "tneħħi" tfisser trattament manwali, mekkaniku, kimiku jew metallurāiku bir-

riŜultat li sustanzi, taħlitiet u komponenti perikoluŜi jkunu kontentuti fi fluss 
identifikabbli jew ikunu parti identifikabbli minn fluss fil-proëess ta’ 
trattament. Sustanza, taħlita jew komponent huma identifikabbli jekk jistgħu 
jiāu mmonitorjati biex jistabbilixxu jekk it-trattament huwiex sikur għall-
ambjent; 

 
(m) "apparat mediku" tfisser apparat jew aëëessorju mediku fit-tifsira tal-punti (a) 

jew (b), tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 93/42/KEE tal-14 ta' Āunju 1993 dwar 
mezzi mediëi1 li jikkostitwixxi EEE; 

 
(n) "apparat mediku djanjostiku in vitro" tfisser apparat jew aëëessorju djanjostiku 

in vitro fit-tifsira ta’, rispettivament, il-punti (b) jew (c) tal-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 
1998 dwar il-mezzi mediëi dijanjostiëi in vitro2 li huwa EEE; 

 
(o) "apparat mediku attiv li jista' jiāi impjantat" tfisser apparat mediku attiv li jista' 

jiāi impjantat fit-tifsira tal-punt (c) tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/385/KEE 
tal- 20 ta’ Āunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liāijiet tal-Istati Membri 
rigward il-mezzi mediëi attivi li jiddaħħlu f’xi parti tal-āisem3 u li huwa EEE; 

 
2. Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ta' 'skart perikoluŜ', 'ābir', 

'ābir separat', 'prevenzjoni', 'uŜu mill-ādid', 'trattament', 'irkupru', 'tħejjija għall-uŜu 
mill-ādid', 'riëiklaāā' u 'rimi', u li jinsabu fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE. 

 
Artikolu 4 

Id-disinn tal-prodott 
 
L-Istati Membri għandhom, mingħajr preāudizzju għar-rekwiŜiti tal-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni 
dwar il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u dwar id-disinn tal-prodott, inkluŜa d-
Direttiva 2009/125/KE, jinkoraāāixxu kooperazzjoni bejn il-produtturi u dawk li jirriëiklaw u 

                                                 
1 ĀU L 169, 12.7.1993, p. 1. 
2 ĀU L 331, 7.12.1998, p. 1. 
3 ĀU L 189, 20.7.1990, p. 17. 
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miŜuri li jippromwovu d-disinn u l-produzzjoni ta’ EEE, notevolment fid-dawl li jiffaëilitaw 
l-uŜu mill-ādid, iŜ-Ŝarmar u l-irkupru tal-WEEE, il-komponenti u l-materjali tagħhom. F’dan 
il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miŜuri xierqa sabiex ir-rekwiŜiti tal-ekodisinn 
li jiffaëiliaw l-uŜu mill-ādid u t-trattament tal-WEEE stabbiliti fil-qafas tad-Direttiva 
2009/125/KE jiāu applikati, u produtturi ma jipprevenux, permezz ta’ karatteristiëi speëifiëi 
ta’ disinn jew proëessi ta’ manifattura, l-uŜu mill-ādid tal-WEEE, għajr jekk karatteristiëi 
speëifiëi ta’ disinn jew proëessi ta’ manifattura ta' dan it-tip jippreŜentaw vantaāāi importanti, 
pereŜempju, fir-rigward tar-rekwiŜiti tal-protezzjoni tal-ambjent u/jew ta’ sikurezza. 

 
Artikolu 5 

Ābir separat 
 
1. L-Istati Membri għandhom jadottaw miŜuri xierqa biex jimminimizzaw ir-rimi tal-

WEEE f’forma ta’ skart muniëipali mhux isseparat, biex jiāi Ŝgurat it-trattament 
korrett tal-WEEE kollu miābur u biex jinkiseb livell għoli ta’ ābir separat tal-
WEEE, notevolment, u bħala prijorità, għal tagħmir ta’ tkessiħ u ffriŜar li fih sustanzi 
li jnaqqsu s-saff tal-oŜonu u gassijiet serra flworinati, ▌għal bozoz li għandhom il-
merkurju, moduli fotovoltajëi u għal tagħmir Ŝgħir kif imsemmi fil-kategorija 5 tal-
Anness III. 

 
2. Għall-WEEE minn djar privati, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li : 

 
(a) jitwaqqfu sistemi li jippermettu lis-sidien finali u d-distributuri li jirritornaw 

skart ta' dan it-tip għall-inqas mingħajr ħlas. L-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw id-disponibbiltà u l-aëëessibbiltà tal-faëilitajiet meħtieāa għall-ābir, 
filwaqt li jqisu b'mod partikolari d-densità tal-popolazzjoni; 

 
(b) meta jipprovdu prodott ādid, id-distributuri huma responsabbli li jiŜguraw li 

skart ta' dan it-tip jista’ jiāi rritornat lid-distributur għall-inqas mingħajr ħlas 
fuq baŜi ta’ wieħed għal wieħed sakemm it-tagħmir ikun ta’ tip ekwivalenti u 
jkollu l-istess funzjonijiet tat-tagħmir ipprovvdut. L-Istati Membru jistgħu 
jidderogaw minn din id-dispoŜizzjoni sakemm jiŜguraw li r-ritorn tal-WEEE 
ma jsirx permezz ta' dan aktar diffiëli għas-sid finali u li jibqa' mingħajr ħlas 
għas-sid finali. L-Istati Membri li jagħmlu uŜu minn din id-dispoŜizzjoni 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan; 

 

(ba) id-distributuri jipprovdu għall-ābir, fil-ħwienet ta’ bejgħ bl-imnut b’Ŝoni ta’ 
bejgħ relatati mal-EEE ta’ minimu ta’ 400 m2, jew fil-prossimità immedjata 
tagħhom, ta’ WEEE Ŝgħir ħafna (fejn id-dimensjoni esterna ma taqbiŜx 
25 cm) mingħajr ħlas għall-utenti finali u mingħajr obbligu li jixtru EEE 
tat-tip ekwivalenti, sakemm valutazzjoni ma turix li skemi ta’ ābir alternattivi 
eŜistenti aktarx ikunu għall-inqas ugwalment effettivi. Tali valutazzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku. Il-WEEE miābur għandu jiāi 
trattat b’mod xieraq f’konformità mal-Artikolu 8; 

 
(c) mingħajr preāudizzju għall-punti (a), (b) u (ba), il-produtturi huma permessi 

jistabbilixxu u joperaw sistemi ta’ teħid lura individwali u/jew kollettivi għall-
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WEEE minn djar privati sakemm dawn ikunu skont l-għanijiet ta’ din id-
Direttiva; 

 
(d) b'kunsiderazzjoni għall-istandards ta’ saħħa u sikurezza nazzjonali u tal-

Unjoni, il-WEEE li jippreŜenta riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-persunal 
minħabba l-kontaminazzjoni jista’ jiāi rrifjutat għar-ritorn skont (a), (b) u (ba). 
L-Istati Membri għandhom jagħmlu arranāamenti speëifiëi għal dan it-tip ta’ 
WEEE. 

 
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal arranāamenti speëifiëi għar-ritorn tal-WEEE 
skont il-punti (a), (b) u (ba) jekk it-tagħmir ma jinkludix il-komponenti essenzjali 
tiegħu jew jekk it-tagħmir jinkludi skart ieħor għajr WEEE. 

 
3. L-Istati Membri jistgħu jinnominaw l-operaturi li jistgħu jiābru l-WEEE minn djar 

privati kif imsemmi fil-paragrafu 2. 
 
4. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li WEEE ddepoŜitat f'faëilitajiet ta' ābir kif 

imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 jiāi mgħoddi lil produtturi jew partijiet terzi li jaāixxu 
f'isimhom jew jiāi mgħoddi, għall-finijiet ta' tħejjija għall-uŜu mill-ādid, lil 
stabbilimenti jew intrapriŜi nnominati. 

 
5. Fil-kaŜ ta’ WEEE ieħor għajr WEEE minn djar privati, u mingħajr preāudizzju għall-

Artikolu 13, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li produtturi jew partijiet terzi li 
jaāixxu f’isimhom jipprovdu għall-ābir ta’ skart ta' dan it-tip. 

 
Artikolu 6 

Ir-rimi u t-trasport tal-WEEE miābur 
 
1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu r-rimi ta' WEEE miābur b'mod separat li 

għadu m'għaddiex mit-trattament speëifikat fl-Artikolu 8. 
 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-ābir u t-trasport tal-WEEE miābur b'mod 

separat jitwettaq b'tali mod li jippermetti kundizzjonijiet ottimali għat-tħejjija tal-uŜu 
mill-ādid, ir-riëiklaāā u r-restrizzjoni ta' sustanzi perikoluŜi. 
Sabiex jimmassimizzaw il-preparazzjoni għall-uŜu mill-ādid, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu sitwazzjoni fejn, qabel kull trasferiment ulterjuri, l-iskemi 
jew il-faëilitajiet ta' ābir, kif adatt, jipprovdu għas-separazzjoni fil-punti ta' ābir tal-
WEEE, li għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid minn WEEE ieħor miābur 
separatament, partikolarment billi jingħata aëëess għal persunal mië-ëentri tal-uŜu 
mill-ādid.  

 
Artikolu 7 

Ir-rata ta' ābir 
 
1. Mingħajr preāudizzju għall-Artikolu 5(1), kull Stat Membru għandu jiŜgura l-

implimentazzjoni tal-prinëipju tar-responsabbilità tal-produttur u, fuq dik il-baŜi, li 
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annwalment tinkiseb rata minima ta' ābir.  Minn ...* ir-rata minima ta' ābir għandha 
tkun ta’ 45% kkalkulata abbaŜi tal-piŜ totali tal-WEEE miābur skont l-Artikoli 5 u 6 
f'sena partikolari f'dak l-Istat Membru kkonëernat espressa bħala perëentwali tal-piŜ 
medju tal-EEE mqiegħed fis-suq f'dak l-Istat Membru fit-tliet snin ta' qabel. L-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li l-volum ta' WEEE miābur jevolvi gradwalment 
waqt il-perjodu minn ... għal ...**, sakemm ir-rata ta’ ābir finali ma tkunx diāà 
ntlaħqet.  
 
Minn ... ir-rata minima ta’ ābir li għandha tintlaħaq annwalment għandha tkun 
ta’ 65% tal-EEE mqiegħed fis-suq fit-tliet snin preëedenti, jew alternattivament 
85% tal-WEEE āāenerat fit-territorju tiegħu. 
 

Sa ..., għandha tibqa' tapplika rata ta' ābir separat ta' mill-inqas medja ta' erbgħa 
kilogrammi għal kull abitant fis-sena ta' WEEE min djar privati jew l-istess ammont 
ta’ piŜ medju ta’ WEEE li nāabar f’dak l-Istat Membru fit-tliet snin preëedenti, 
skont liema jkun l-akbar. 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rati ta’ ābir separati aktar ambizzjuŜi u f’tali 
kaŜ għandhom jirrappurtaw dan lill-Kummissjoni. 

2. Sabiex jiāi stabbilit jekk ir-rata minima ta' ābir intlaħqitx, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li l-tagħrif dwar il-WEEE li huwa miābur separatament f'konformità mal-
Artikolu 5, jiāi traŜmess lill-Istati Membri mingħajr ħlas, inkluŜ għall-inqas tagħrif 
dwar il-WEEE li:.  

- irëevew il-faëilitajiet ta’ ābir u trattament, 

- irëevew id-distributuri, 

- ināabar separatament mill-produtturi jew minn partijiet terzi li jaāixxu 
f’isimhom; 

 
3. Il-Bulgarija, ir-Repubblika êeka, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-

Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja jistgħu, minħabba n-nuqqas ta' 
infrastruttura meħtieāa u livell baxx ta' konsum ta' EEE, jiddeëiedu li: 
 
a) jiksbu, mhux aktar tard minn ...*, rata ta' ābir li hija inqas minn 45% iŜda ogħla 

minn 40% tal-piŜ medju ta' EEE kkummerëjalizzat fit-tliet snin preëedenti, u 
 
b) jipposponu l-kisba tal-miri tal-ābir finali msemmija fil-paragrafu 1 sa data 

magħŜula minnhom stess li m'għandhiex tkun aktar tard minn**.  
 

                                                 
*  ĀU: jekk jogħābok, daħħal is-sena - 4 snin wara s-sena tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.  
** ĀU: jekk jogħābok, daħħal is-sena - 7 snin wara s-sena tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.  
*** ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - l-1 ta' Jannar tas-sena 4 snin wara s-sena tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva. 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 4 snin wara s-sena tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
** ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 9 snin wara s-sena tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 
fejn jiāu stabbiliti l-aāāustamenti tranŜizzjonali meħtieāa sabiex jiāu indirizzati 
diffikultajiet li jiffaëëjaw l-Istati Membri li jaderixxu mar-rekwiŜiti stipulati fil-
paragrafu 1. ▌ 

 
5. Biex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, 

il-Kummissjoni għandha, sa ...***, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi 
metodoloāija komuni għall-kalkolu tal-piŜ totali ta' EEE mqiegħed fis-suq nazzjonali 
u metodoloāija komuni għall-kalkolu tal-kwantità ta’ WEEE āenerat bil-piŜ f’kull 
Stat Membru. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati skont skont 
il-proëedura ta’ eŜami stabbilita fl-Artikolu 21(2). 

 

                                                 
***  ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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6. Il-Kummissjoni għandha, sa ...*, tippreŜenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-rieŜami tad-dati ta’ skadenza relatati mar-rati ta' ābir imsemmija 
fil-paragrafu 1 u dwar il-possibbiltà li jiāu stabbiliti rati ta' ābir individwali għal xi 
wieħed jew aktar mill-kategoriji li jinsabu fl-Anness III, b'mod partikolari għat-
tagħmir li jibdel it-temperatura, għall-pannelli fotovoltajëi, tagħmir Ŝgħir, inkluŜ 
tagħmir Ŝgħit tal-IT u t-telekomunikazzkoni u għal-lampi li fihom il-merkurju.  Dan 
ir-rapport għandu, jekk ikun il-kaŜ, ikun akkumpanjat minn proposta leāiŜlattiva. 

 
▌ 

 

7a. Jekk il-Kummissjoni tqis, fuq il-baŜi ta' studju dwar l-impatt, li r-rata ta' ābir 
ibbaŜata fuq il-WEEE āenerat teħtieā li tiāi riveduta, għandha tissottometti 
proposta leāiŜlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 

 
 

Artikolu 8 
Trattament adatt 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-WEEE kollu miābur b'mod separat jiāi 

ttrattat kif xieraq. 
 
2. Trattament adatt għajr it-tħejjija għal operazzjonijiet ta' uŜu mill-ādid, irkupru jew 

riëiklaāā għandu, tal-anqas, jinkludi t-tneħħija tal-fluwidi kollha u t-trattament 
selettiv skont l-Anness II. 

                                                 
*  ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li produtturi jew partijiet terzi li jaāixxu 

f'isimhom iwaqqfu sistemi biex jipprovdu   għall-irkupru   tal-WEEE bl-uŜu tal-aqwa 
tekniki disponibbli. Is-sistemi jistgħu jitwaqqfu minn produtturi individwalment jew 
kollettivament. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li kwalunkwe stabbiliment jew 
impriŜa li jwettaq/twettaq operazzjonijiet ta’ ābir jew trattament, jaħŜen/taħŜen il-
WEEE skont ir-rekwiŜiti tekniëi stabbiliti fl-Anness VIII. 

 
4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont skont l-Artikolu 20, 

rigward l-emenda tal-Anness VII sabiex tintroduëi teknoloāiji oħra ta’ trattament li 
jiŜguraw mill-inqas l-istess livell ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
▌. 
 
Il-Kummissjoni għandha tevalwa bħala prijorità jekk l-entrati rigward bords stampati 
ta' ëirkwiti għall-mowbajls u skrins tal-kristalli likwidi jeħtiāux jiāu emendati. Il-
Kummissjoni hija mistiedna tevalwa jekk l-emendi għall-Anness VII humiex 
meħtieāa biex jiāu trattati n-nanomaterjali kontenuti f’EEE. 

 
5. Għall-għanijiet ta’ protezzjoni ambjentali, l-Istati Membri jistgħu jwaqqfu standards 

minimi ta’ kwalità għat-trattament tal-WEEE li jkun āie miābur.  
 
L-Istati Membri li jagħŜlu standards ta’ kwalità ta' dan it-tip għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni dwar dawn l-istandards, u l-Kummissjoni għandha tippubblikahom. 
 
Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard minn ...*, titlob lill-organizzazzjonijiet 
ta' standardizzazzjoni Ewropej  jiŜviluppaw standards minimi Ewropej għat-
trattament, inkluŜ l-irkupru, ir-riëiklaāā u t-tħejjija għall-uŜu mill-ādid, ta' WEEE. 
Dawn l-istandards għandhom jirriflettu t-teknoloāija tal-mument. 
 
Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta 
standards minimi ta’ kwalità, ibbaŜati partikolarment fuq l-istandards Ŝviluppati 
mill-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni Ewropej. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati skont il-proëedura ta’ eŜami stabbilita fl-
Artikolu 21(2). 
 
Referenza għall-istandards adottati mill-Kummissjoni għandha tiāi ppubblikata. 

 
6. L-Istati Membri għandhom jinkoraāāixxu stabbilimenti jew impriŜi li jwettqu 

operazzjonijiet ta’ trattament biex jintroduëu sistemi ëëertifikati ta’ āestjoni 
ambjentali skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteëipazzjoni volontarja ta’ 
organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ āestjoni u verifika ambjentali (EMAS)1. 

                                                 
*  ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data – 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
1 ĀU L 342, 22.12.2009, p.1. 
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Artikolu 9 
Permessi 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li kwalunkwe stabbiliment jew impriŜa li 

jwettaq/twettaq operazzjonijiet ta’ trattament jikseb/tikseb permess mill-awtoritajiet 
kompetenti f’konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/98 /KE. 

 
2. L-eŜenzjonijiet mir-rekwiŜiti għall-permessi, il-kundizzjonijiet għall-eŜenzjonijiet u 

r-reāistrazzjoni għandhom ikunu f'konformità mal-Artikoli 24, 25 u 26, 
rispettivament, tad-Direttiva 2008/98/KE. 

 
3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-permess jew ir-reāistrazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 jinkludu l-kundizzjonijiet kollha meħtieāa għall-konformità mar-
rekwiŜiti tal-Artikolu 8(2), 8(3) u 8(5) u għall-ksib tal-miri ta’ rkupru stabbiliti fl-
Artikolu 11. 

 
Artikolu 10 

Āarr tal-WEE 
 
1. L-operazzjoni ta’ trattament tista’ ssir ukoll barra mill-Istat Membru rispettiv jew 

barra mill-Unjoni sakemm il-āarr tal-WEEE ikun f’konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006 u r-Regolament (KE) Nru 1418/2007 tal-Kummissjoni tad-29 
ta' Novembru 2007 li jikkonëerna l-esportazzjoni tal-irkupru ta' ëerti tipi ta’ skart 
imniŜŜla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiŜi fejn id-DeëiŜjoni tal-OECD dwar il-kontroll ta’ 
movimenti intrakonfinali tal-iskart ma tapplikax1. 

 

2. Il-WEEE esportat barra mill-Unjoni għandu jgħodd biss lejn it-twettiq ta’ obbligi u 
miri mniŜŜla fl-Artikolu 11 ta’ din id-Direttiva jekk, skont ir-Regolament (KE) Nru 
1013/2006 u Regolament (KE) Nru 1418/2007, l-esportatur ikun jista’ jagħti prova li 
t-trattament ikun seħħ skont kundizzjonijiet li huma ekwivalenti għar-rekwiŜiti ta’ 
din id-Direttiva. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard minn ...*, tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 20 li jistabbilixxi regoli dettaljati li jissupplimentaw dawk fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, b'mod partikolari l-kriterji għall-valutazzjoni ta' kundizzjonijiet 
ekwivalenti. 

 
Artikolu 11 

Il-miri tal-irkupru 
 

                                                 
1  ĀU L 316, 4.12.2007, p. 6. 
*  ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data -  18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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1. Fir-rigward tal-WEEE kollu miābur separatament skont l-Artikolu 5 u mibgħut għat-
trattament skont l-Artikoli 8, 9 u 10, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
produtturi jilħqu l-miri minimi mniŜŜlin fl-Anness V. 

 
2. Il-kalkolu tal-miri għandu jiāi vverifikat, għal kull kategorija, billi jiāi diviŜ il-piŜ 

tal-WEEE li jidħol fil-faëilità tal-irkupru jew ir-riëiklaāā/tħejjija għall-uŜu mill-ādid, 
wara trattament adatt f'konformità mal-Artikolu 8(2) fir-rigward tal-irkupru jew ir-
riëiklaāā, bil-piŜ tal-WEEE kollu miābur separatament, għal kull kategorija, u dan 
jiāi espress bħala persentaāā. 
L-attivitajiet preliminari inkluŜ it-tqassim u l-ħŜin qabel l-irkupru ma għandhomx 
jgħoddu għall-kisba ta' dawn il-miri. 

 
3. Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-

Artikolu, il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli addizzjonali dwar il-metodi ta’ kalkolu għall-applikazzjoni tal-miri minimi. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
stabbilita fl-Artikolu 21(2). 

 
4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, sabiex jiāu kkalkulati dawn il-miri, il-

produtturi jew il-partijiet terzi li jaāixxu f’isimhom għandhom iŜommu reāistri dwar 
il-piŜ tal-WEEE, il-komponenti, il-materjali jew is-sustanzi tagħhom meta jitilqu 
(ouput) mill-faëilità ta' ābir, jidħlu (input) u joħorāu (output) mill-faëilitijiet ta' 
trattament ta' ābir u meta jidħlu (input) fil-faëilità ta' rkupru jew riëiklaāā /tħejjija 
għall-uŜu mill-ādid. 

 
 L-istati Membri għandhom jiŜguraw ukoll li, għall-iskopijiet tal-paragrafu 6, 

jinŜammu rekords dwar il-piŜ ta’ prodotti u materjali meta jitilqu (output) mill-
faëilità ta’ rkupru jew riëiklaāā/preparazzjoni għall-faëilità tal-uŜu mill-ādid. 

 
5. L-Istati Membri għandhom jinkoraāāixxu l-iŜvilupp ta’ teknoloāiji āodda ta’ rkupru, 

riëiklaāā u trattament. 
 
6. AbbaŜi ta' rapport tal-Kummissjoni akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposta 

leāiŜlattiva, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, sa ...*, jeŜaminaw mill-
ādid il-miri għall-irkupru msemmija fl-Anness V, Parti 3, jeŜaminaw il-possibbiltà li 
jiāu stabbiliti miri separati għall-WEEE li għandu jiāi ppreparat għall-uŜu mill-
ādid u jeŜaminaw mill-ādid il-metodu ta' kalkolu msemmi fil-paragrafu 2 bil-ħsieb li 
tiāi analizzata il-fattibbiltà li jiāu stabbiliti miri abbaŜi ta' prodotti u l-materjali li 
jirriŜultaw (output) mill-proëessi tal-irkupru, ir-riëiklaāā u t-tħejjija għall-uŜu mill-
ādid. 

 
Artikolu 12 

Finanzjament tal-WEEE minn djar privati 
 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-produtturi jipprovdu għall-inqas il-

finanzjament tal-ābir, it-trattament, l-irkupru u r-rimi li ma jagħmilx ħsara lill-

                                                 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 4 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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ambjent tal-WEEE minn djar privati li āew depoŜitati f’faëilitajiet ta’ ābir imwaqqfa 
skont l-Artikolu 5(2). 

2. L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, jinkoraāāixxu lill-produtturi jiffinanzjaw ukoll l-
ispejjeŜ li jirriŜultaw għall-ābir tal-WEEE mid-djar privati lejn faëilitajiet ta' ābir. 

 
3. Għal prodotti li jitqiegħdu fis-suq aktar tard mit-13 ta’ Awissu 2005, kull produttur 

għandu jkun responsabbli għall-finanzjament tal-operazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, li għandhom x’jaqsmu mal-iskart mill-prodotti tal-produttur stess. Il-
produttur jista' jagħŜel li jissodisfa dan l-obbligu jew individwalment jew billi 
jingħaqad ma’ skema kollettiva. 
 
L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li kull produttur jipprovdi garanzija meta 
jqiegħed prodott fis-suq li tkun turi li l-āestjoni tal-WEEE kollu se tiāi ffinanzjata u 
għandhom jiŜguraw li l-produtturi jimmarkaw il-prodotti tagħhom b’mod ëar skont l-
Artikolu 15(2). L-għan ta' din il-garanzija huwa li tiŜgura li l-operazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 li għandhom x’jaqsmu ma’ dan il-prodott jiāu ffinanzjati. 
Il-garanzija tista’ tieħu l-forma ta’ parteëipazzjoni mill-produttur fi skemi xierqa 
għall-finanzjament tal-āestjoni tal-WEEE, assigurazzjoni ta’ riëiklaāā jew kont tal-
bank ibblokkat. 

 
4. Ir-responsabbiltà għall-finanzjament tal-ispejjeŜ tal-āestjoni tal-WEEE minn prodotti 

mqiegħda fis-suq qabel it-13 ta' Awwissu 2005 ("skart storiku") għandha tkun f’idejn 
sistema waħda jew aktar li l-produtturi kollha li jkunu jeŜistu fis-suq meta jseħħu l-
ispejjeŜ rispettivi, jikkontribbwixxu għaliha/għalihom b'mod proporzjonali, 
pereŜempju bi proporzjon għas-sehem rispettiv tagħhom fis-suq skont it-tip ta’ 
tagħmir. 

 
5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miŜuri neëessarji biex jiŜguraw li jiāu 

Ŝviluppati mekkaniŜmi adatti jew proëeduri ta' rifuŜjoni għar-rimborŜ ta' kontributi 
lill-produtturi fejn EEE jiāi trasferit għat-tqegħid fis-suq barra mit-territorju tal-Istat 
Membru kkonëernat.  Tali proëeduri jistgħu jiāu Ŝviluppati minn produtturi jew 
partijiet terzi li jaāixxu f’isimhom. 

5a. Il-Kummissjoni hija mistiedna tirrapporta sa ...∗∗∗∗ dwar il-possibbiltà li jiāu 
Ŝviluppati kriterji biex jiāu inkorporati l-ispejjeŜ reali ta' tmiem il-ħajja fil-
finanzjament tal-WEEE mill-produtturi, u tissottometti proposta leāiŜlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jekk ikun xieraq. 

 
Artikolu 13 

Finanzjament tal-WEEE  minn utenti għajr djar privati 
 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-finanzjament tal-ispejjeŜ għall-ābir, it-

trattament, l-irkupru u r-rimi li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-WEEE minn utenti 
għajr djar privati li jirriŜultaw minn prodotti mqiegħda fis-suq wara t-
13 ta’ Awwissu 2005 jkun ipprovdut mill-produtturi. 
 

                                                 
∗  ĀU: jekk jogħābok daħħal id-data - 3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Għal skart storiku li qed jinbidel bi prodotti āodda ekwivalenti jew bi prodotti āodda 
bl-istess funzjoni, il-finanzjament tal-ispejjeŜ għandu jkun ipprovdut mill-produtturi 
ta’ dawk il-prodotti meta jfornuhom. L-Istati Membri jistgħu, alternattivament, 
jistipulaw li utenti għajr djar privati jsiru wkoll responsabbli, parzjalment jew 
totalment, għal dan il-finanzjament. 
Għal skart storiku ieħor, il-finanzjament tal-ispejjeŜ għandu jkun ipprovdut mill-
utenti għajr djar privati. 

 
2. Produtturi u utenti għajr djar privati jistgħu, mingħajr preāudizzju għal din id-

Direttiva, jikkonkludu ftehimiet li jistipulaw metodi oħra ta’ finanzjament. 
 

Artikolu 14 
Tagħrif għall-utenti 

 
1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-produtturi juru lix-xerrejja, waqt il-bejgħ ta' 

prodotti āodda, l-ispejjeŜ tal-ābir, it-trattament u r-rimi li jsiru b'mod li ma jagħmilx 
ħsara lill-ambjent. L-ispejjeŜ imsemmija ma għandhomx jaqbŜu l-aħjar stima tal-
ispejjeŜ imāarrba realment. 

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li utenti ta’ EEE fi djar privati jingħataw it-

tagħrif meħtieā dwar: 
 
(a) ir-rekwiŜit li l-WEEE ma jintremiex bħala skart muniëipali mhux isseparat u 

biex WEEE ta' dan it-tip jināabar separatament; 
 
(b)  is-sistemi ta’ ritorn u ābir disponibbli għalihom, li jħeāāu l-koordinazzjoni ta’ 

informazzjoni dwar il-punti ta’ ābir disponibbli, irrispettivament mill-
produtturi jew operaturi oħra li waqqfuhom; 

 
(c) ir-rwol tagħhom li jikkontribwixxu għall-uŜu mill-ādid, ir-riëiklaāā u tipi oħra 

ta' rkupru tal-WEEE; 
 
(d) l-effetti potenzjali fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem li jirriŜultaw mill-

preŜenza ta’ sustanzi perikoluŜi f’EEE; 
 
(e) it-tifsira tas-simbolu muri fl-Anness IX. 

 
3. L-Istati Membri għandhom jadottaw miŜuri xierqa sabiex il-konsumaturi 

jipparteëipaw fil-ābir tal-WEEE u jinkoraāāuhom sabiex jiffaëilitaw il-proëess ta’ 
uŜu mill-ādid, trattament u rkupru. 

 
4. Bil-għan li jiāi minimizzat ir-rimi tal-WEEE bħala skart muniëipali mhux isseparat u 

biex jiāi ffaëilitat il-ābir separat tiegħu, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
produtturi jimmarkaw b’mod xieraq – preferibbilment skont l-istandard Ewropew EN 
504191 – EEE li jitqiegħed fis-suq bis-simbolu muri fl-Anness IV. F’kaŜijiet 
eëëezzjonali, fejn dan ikun meħtieā minħabba d-daqs jew il-funzjoni tal-prodott, is-

                                                 
1 Adottat mis-CENELEC f'Marzu 2006. 
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simbolu għandu jiāi stampat fuq l-imballaāā, fuq l-istruzzjonijiet għall-uŜu u fuq il-
garanzija ta' EEE. 

 
5. L-Istati Membri jistgħu jesiāu li xi tagħrif jew it-tagħrif kollu msemmi fil-

paragrafi 2, 3 u 4 għandu jiāi pprovdut mill-produtturi u/jew id-distributuri, eŜ. fl-
istruzzjonijiet għall-uŜu, fil-punt tal-bejgħ jew permezz ta' kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni għall-pubbliku. 

 
Artikolu 15 

Tagħrif għall-faëilitajiet ta’ trattament 
 
1. Sabiex tiāi ffaëilitata l-preparazzjoni għal l-uŜu mill-ādid u t-trattament korrett u li 

ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-WEEE, inkluŜi l-manutenzjoni, it-titjib, 
arranāament mill-ādid u r-riëiklaāā, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miŜuri 
meħtieāa biex jiŜguraw li l-produtturi jipprovdu tagħrif, mingħajr ħlas, dwar il-
preparazzjoni għall-uŜu mill-ādid u trattament għal kull tip ādid ta’ EEE li jitqiegħed 
fis-suq tal-UE għall-ewwel darba fi Ŝmien sena wara li t-tagħmir jitqiegħed fis-suq. 
Dan it-tagħrif għandu jidentifika, safejn ikun meħtieā minn ëentri ta’ uŜu mill-ādid u 
faëilitajiet ta’ trattament u riëiklaāā sabiex jikkonformaw mad-dispoŜizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, il-komponenti u l-materjali tal-EEE differenti, kif ukoll fejn jinsabu 
sustanzi u taħlitiet perikoluŜi fl-EEE. Għandu jsir disponibbli għaë-ëentri li 
jippreparaw għall-uŜu mill-ādid u faëilitajiet ta’ trattament u riëiklaāā minn 
produtturi tal-EEE bħala manwali jew permezz ta’ midja elettronika (eŜ. CD-ROM, 
servizzi online). 

 
2. ▌Sabiex id-data li fiha l-EEE ikun tqiegħed fis-suq tkun tista’ tiāi stabbilita mingħajr 

l-ebda dubju, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li marka fuq l-EEE ▌tispeëifika li 
dan tal-aħħar tqiegħed fis-suq wara t-13 ta’ Awissu 2005. Preferibbilment, l-
Istandard Ewropew EN 50419 għandu jiāi applikat għal dan il-għan. 

 
Artikolu 16 

Reāistrazzjoni, tagħrif u rappurtar 
 
1. L-Istati Membri għandhom, skont il-paragrafu 2, iħejju reāistru ta' produtturi, inkluŜi 

l-produtturi li jipprovdu EEE permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod.  Dak ir-
reāistru għandu jservi għall-monitoraāā tal-konformità mar-rekwiŜiti ta' din id-
Direttiva. 
 
Il-produtturi li jipprovdu EEE permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod kif definit fl-
Artikolu 3(1)(f)(iv) għandhom ikunu rreāistrati fl-Istat Membru fejn ibigħu.  
Sakemm ma jkunux diāà reāistrati fl-Istat Membru li lilu jkunu qed ibigħu, il-
produtturi li jipprovdu EEE permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod kif iddefinit fl-
Artikolu 3(1)(f)(iv) għandhom ikunu rreāistrati permezz tar-rappreŜentanti 
awtorizzati tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 17 ▌.   

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
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a) kull produttur jew ▌kull rappreŜentant awtorizzat fil-kaŜ ta’ applikazzjoni tal-
Artikolu 17 huwa rreāistrat kif meħtieā u għandu l-possibbilta' li jdaħħal 
onlajn, fir-reāistru nazzjonali tagħhom, kull tagħrif rilevanti li jirrifletti l-
attivitajiet ta’ dak il-produttur f'dak l-Istat Membru, 

 
b) meta jirreāistra, kull produttur jew ▌kull rappreŜentant awtorizzat fil-kaŜ tal-

applikazzjoni tal-Artikolu 17 jipprovdi t-tagħrif imniŜŜel fl-Anness X parti A, 
bl-impenn li jaāāornah kif adatt,, 

 
c) kull produttur jew ▌ kull rappreŜentant awtorizzat fil-kaŜ tal-applikazzjoni tal-

Artikolu 17 jipprovdi t-tagħrif li jinsab fl-Anness X parti B,  
 
ca)  ir-reāistri nazzjonali jipprovdu links lejn reāistri nazzjonali oħra fuq il-paāna 

tal-web tagħhom biex jiffaëilitaw, fl-Istati Membri kollha, ir-reāistrazzjoni 
tal-produtturi jew, fil-kaŜ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 17, ir-rappreŜentanti 
awtorizzati.  

 
3. Sabiex riŜfura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, il-

Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-format 
għar-reāistrazzjoni u rrappurtar u l-frekwenza tar-rappurtar fir-reāistru. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati skont skont il-proëedura ta’ eŜami 
stabbilita fl-Artikolu 21(2). 

 
4. L-Istati Membri għandhom jiābru tagħrif, inkluŜi stimi ssostanzjati, fuq baŜi annwali, 

dwar il-kwantitajiet u l-kategoriji ta’ EEE li jitqiegħed fis-swieq tagħhom, li jināabar 
tul ir-rotot kollha, li jiāi ppreparat għall-uŜu mill-ādid, li jiāi rriëiklat u rkuprat fl-
Istat Membru, u dwar WEEE miābur separatament li jiāi esportat, skont il-piŜ. 

 
5. L-Istati Membri għandhom, f'intervalli ta' tliet snin, jibagħtu rapport lill-

Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u dwar t-tagħrif stipulat 
fil-paragrafu 4. Ir-rapport ta' implimentazzjoni għandu jitfassal abbaŜi ta’ 
kwestjonarju kif stipulat fid-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 2004/249/KE1 u fid-
DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 2005/369/KE2. Ir-rapport għandu jsir disponibbli lill-
Kummissjoni fi Ŝmien disa’ xhur mit-tmiem tal-perjodu ta’ tliet snin kopert minnu. 

 
L-ewwel rapport għandu jkun għall-perjodu minn ...* sa ...**. 
 
Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fi 
Ŝmien disa’ xhur wara li jiāu riëevuti r-rapporti mill-Istati Membri. 
                                                 
1 ĀU L 78, 16.3.2004, p.56. 
2 ĀU L 119, 11.5.2005, p.13. 
* ĀU: Jekk jogħābok, daħħal id-data - 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva. 
** ĀU: Jekk jogħābok, daħħal id-data - l-aħħar tal-ewwel perjodu ta' rappurtar regolari ta' kull 

tliet snin kif speëifikat fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 91/692/KEE tat-23 ta' Diëembru 1991 biex 
tistandardizza u tirrazzjonalizza rapporti dwar l-implimentazzjoni ta' ëerti direttivi fuq l-
ambjent, wara tkun wara d-data tal-bidu tal-ewwel perjodu ta' rappurtar. ĀU L 377, 
31.12.1991, p. 48. 
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Artikolu 17 

Ir-rappreŜentant awtorizzat 
 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li produttur, kif definit fl-Artikolu 3(1)(f)(i) sa (iii) 
stabbilit fi Stat Membru ieħor ikun permess, permezz ta’ eëëezzjoni għall-Artikolu 3, jaħtar 
persuna āuridika jew fiŜika stabbilita fit-territorju tagħhom, bħala r-rappreŜentant awtorizzat 
li huwa responsabbli għat-twettiq tal-obbligi ta’ dak il-produttur, skont din id-Direttiva, fit-
territorju tiegħu. 
 
2. Kull Stat Membru għandu jiŜgura li produttur kif definit fl-Artikolu 3(1)(f)(iv) u stabbilit 
fit-territorju tiegħu, li jbigħ EEE lil Stat Membru ieħor, jaħtar rappreŜentant awtorizzat 
f’dak l-Istat Membru bħala l-persuna responsabbli biex jiāu sodisfatti l-obbligi ta’ dak il-
produttur, skont din id-Direttiva, fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru. 
 
3. Il-ħatra ta’ rappreŜentant awtorizzat għandha ssir b’mandat miktub. 

 
Artikolu 18 

Kooperazzjoni amministrattiva u skambju ta' tagħrif 
 
L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva jikkooperaw ma' xulxin, b'mod partikolari biex jiāi stabbilit fluss adegwat ta' 
tagħrif biex jiāi Ŝgurat li l-produtturi jikkonformaw mad-dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
u, fejn adatt, jipprovdu tagħrif lil xulxin u lill-Kummissjoni sabiex jiffaëilitaw l-
implimentazzjoni adatta ta' din id-Direttiva. Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-iskambju ta' 
tagħrif, partikolarment bejn reāistri nazzjonali, għandhom jinkludu mezzi ta' 
komunikazzjoni elettroniëi. 
Il-kooperazzjoni għandha tinkludi, inter alia, aëëess għad-dokumenti relevanti u 
informazzjoni inkluŜi r-riŜultati ta’ kull ispezzjoni li ssir, suāāett għad-dispoŜizzjonijiet tal-
liāi dwar il-protezzjoni tad-dejta infurzata fl-Istat Membru tal-awtorità li hija mitluba 
tikkoopera. 

 
Artikolu 19 

Adattament għall-progress xjentifiku u tekniku 
 
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 rigward l-emendi 
meħtieāa sabiex l-Artikolu 16(5) u l-Annessi IV, VII, VIII u IX jiāu adattati għall-progress 
xjentifiku u tekniku. Fl-emendar tal-Anness VII, l-eŜenzjonijiet mogħtija skont id-Direttiva 
2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Āunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-
uŜu ta’ ëerti sustanzi perikoluŜi fit-tagħmir elettriku u elettroniku1 għandhom jiāu kkunsidrati 
Qabel ma jiāu emendati l-Annessi, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta, fost l-oħrajn, il-
produtturi ta’ EEE, ir-riëiklaturi, l-operaturi tat-trattament u l-organizzazzjonijiet ambjentali u 
l-għaqdiet tal-impjegati u l-konsumaturi. 

                                                 
1 ĀU L 174, 1.7.2011, p. 88. 
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Artikolu 20 

EŜerëizzju tad-delega 
 
1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soāāett għall-

kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 
 
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 7(4), 8(4), 10(3) u 19 għandha tingħata 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ...*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiāi estiŜa 
taëitament għal perjodi ta’ Ŝmien identiëi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta’ kull perjodu. 

 
3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikoli 7(4), 8(4), 10(3) u 19 tista’ tiāi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speëifikata f'dik id-deëiŜjoni. Din għandha ssir 
effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speëifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diāà fis-seħħ. 

 
4. Hekk kif tadotta l-att idelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  
 
5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 7(4), 8(4), 10(3) u 19 għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk ma tiāix espressa oāāezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi Ŝmien 
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joāāezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiāi estiŜ b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 
Artikolu 21 

Proëedura tal-Kumitat 
 
1. Il-Kummissjoni għandha tiāi megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 39 tad-

Direttiva 2008/98/KE. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fi ħdan ir-Regolament 
(UE) 182/2011. 

 

2. Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 
 
Fejn il-Kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abbozz 
tal-att ta' implimentazzjoni u għandu jkun applikabbli t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

                                                 
* Data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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Artikolu 22 
Il-penali 

 
L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miŜuri kollha 
meħtieāa biex jiŜguraw li jiāu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disswaŜivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar 
dawk id-dispoŜizzjonijiet sa mhux aktar tard mid-data speëifikata fl-Artikolu 24 u għandhom 
jinnotifikawha minnufih dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom. 

 
Artikolu 23 

Spezzjoni u monitoraāā 
 
1. L-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet u monitoraāā kif xieraq sabiex 

jivverifikaw l-implimentazzjoni kif suppost ta' din id-Direttiva. 
 
Dawk l-ispezzjonijiet għandhom tal-anqas ikopru:  
 
-  informazzjoni rappurtata fil-qafas tar-reāistru tal-produtturi,  
 
-  il-vjeāāi, b'mod partikolari l-esportazzjonijiet tal-WEEE lil hinn mill-Unjoni 

f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u Regolament (KE) Nru 
1418/2007;  

 
-  u l-operazzjonijiet fil-faëilitajiet ta' trattament skont id-Direttiva 2008/98/KE u 

l-Anness VII ta' din id-Direttiva. 
 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-āarr ta' EEE uŜat suspettat li hu WEEE isir 

skont ir-rekwiŜiti minimi fl-Anness VI u għandhom jissorveljaw tali āarr kif 
meħtieā. 

 
3. L-ispejjeŜ tal-analiŜijiet u l-ispezzjonijiet adatti, inkluŜi l-ispejjeŜ tal-ħŜin, ta' EEE 

uŜat issuspettat li hu WEEE, jistgħu jintalbu mill-produttur, lil partijiet terzi li 
jaāixxu f'isimhom jew lil persuni oħrajn li jagħmlu l-arranāamenti għall-āarr ta' EEE 
uŜat issuspettat li huwa WEEE. 

 
4. Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu 

u tal-Anness VI, il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 
tistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-ispezzjonijiet u l-monitoraāā u b'mod 
partikolari kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-Anness VI, punt 2.  
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati skont skont il-proëedura ta’ 
eŜami stabbilita fl-Artikolu 21(2). 

 
Artikolu 24 

TraspoŜizzjoni 
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1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti jew id-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi meħtieāa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa…*. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispoŜizzjonijiet 
lill-Kummissjoni. 

 

Meta Stati Membri jadottaw dawn id-dispoŜizzjonijiet, għandhom jinkludu referenza 
għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fl-
okkaŜjoni tal-pubblikazzjoni uffiëjali tagħhom. Għandhom jinkludu wkoll 
dikjarazzjoni li r-referenzi fil-liāijiet, ir-regolamenti u d-dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi eŜistenti għad-direttivi mħassra b'din id-Direttiva għandhom jiāu 
interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza u kif għandha tiāi fformulata t-tali 
dikjarazzjoni. 
 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispoŜizzjonijiet ewlenin tal-liāi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din 
id-Direttiva. 

 

3. L-Istati Membri jistgħu jittrasponu d-dispoŜizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 8(6), 14(2) 
u 15 permezz ta’ ftehim bejn l-awtoritajiet kompetenti u s-setturi ekonomiëi 
kkonëernati sakemm jinkisbu l-għanijiet stipulati b'din id-Direttiva. Dawn il-
ftehimiet għandhom jilħqu r-rekwiŜiti li āejjin: 
 
(a) il-ftehimiet għandhom ikunu infurzabbli; 
 
(b) il-ftehimiet għandhom jispeëifikaw l-għanijiet bl-iskadenzi korrispondenti; 
 
(c) il-ftehimiet għandhom jiāu ppubblikati fil-āurnal uffiëjali nazzjonali jew 

dokument uffiëjali li huwa aëëessibbli għall-pubbliku bl-istess mod u 
kkomunikati lill-Kummissjoni; 

 
(d) ir-riŜultati miksuba għandhom jiāu mmonitorjati regolarment, irrappurtati lill-

awtoritajiet kompetenti u lill-Kummissjoni u jsiru disponibbli għall-pubbliku 
skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-ftehim; 

 
(e) l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiŜguraw li l-progress miksub skont il-

ftehim jiāi eŜaminat; 
 
(f) fil-kaŜ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-ftehim l-Istati Membri għandhom 

jimplimentaw id-dispoŜizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva permezz ta’ 
miŜuri leāiŜlattivi, regolatorji jew amministrattivi. 

                                                 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 18-il xahar wara l-jum tal-pubblikazzjoni ta’ din id-

Direttiva fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
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Artikolu 25 

Tħassir 
 
Id-Direttiva 2002/96/KE kif emendata bid-Direttivi elenkati fl-Anness XI, parti A, hija 
mħassra b’effett minn...*, mingħajr preāudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu mal-limiti ta' Ŝmien għat-traspoŜizzjoni fil-liāi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-
Direttiva stabbiliti fl-Anness XI, parti B. 
 
Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jiāu interpretati bħala referenzi għal din id-
Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XII. 

 
Artikolu 26 

Dħul fis-seħħ 
 
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 
f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

 
Artikolu 27 
Destinatarji 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 
 
Magħmula fi Brussell, 
 
 
Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 
Il-President Il-President 

 

                                                 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - il-jum wara d-data msemmija fl-Artikolu 24. 
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ANNESS I 
Kategoriji ta' EEE koperti minn din id-Direttiva matul il-perjodu tranŜitorju kif previst fl-

Artikolu 2(1)(a) 
 
1. Apparat domestiku kbir 
 
2. Apparat domestiku Ŝgħir 
 
3. Tagħmir tal-IT u telekomunikazzjonijiet 
 
4. Tagħmir tal-konsumatur u pannelli fotovoltajëi 
 
5. Tagħmir li jagħti d-dawl 
 
6. Għodod elettriëi u elettroniëi (ħlief għodod industrijali weqfin ta' skala kbira) 
 
7. Āugarelli, tagħmir għal waqt il-ħin ħieles u tal-isport 
 
8. Mezzi mediëi (ħlief kull prodott impjantat u infettat) 
 
9. Strumenti ta' monitoraāā u kontroll 
 
10. Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku 
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ANNESS II 
Lista indikattiva ta' EEE li jaqgħu fil-kategoriji tal-Anness I 

 
1. APPARAT DOMESTIKU KBIR 
Apparat kbir li jkessaħ 
Refriāeraturi 
FriŜers 
Apparat kbir ieħor uŜat għar-refriāerazzjoni, il-konservazzjoni u l-ħaŜna tal-ikel 
Magni tal-ħasil tal-ħwejjeā 
Magni li jnixxfu l-ħwejjeā 
Magni li jaħslu l-platti 
Magni għat-tisjir 
Kenuri tal-elettriku 
Hot plates tal-elettriku 
Microwaves 
Apparat kbir ieħor uŜat għat-tisjir u pproëessar ieħor tal-ikel 
Apparat tal-elettriku li jsaħħan 
Radiators tal-elettriku 
Apparat kbir ieħor li jsaħħan il-kmamar, is-sodod, l-għamara fejn wieħed joqgħod bil-qiegħda 
Fannijiet tal-elettriku 
Apparat għall-arja kondizzjonata 
Tagħmir ieħor b'effett ta' fannijiet, ventilazzjoni u kondizzjonar 
 
2. APPARAT DOMESTIKU śGĦIR 
Vacuum cleaners 
Tagħmir li jiknes it-twapet 
Apparat ieħor uŜat għat-tindif 
Apparat uŜat għall-ħjata, xogħol tal-labar, insiā u proëessar ieħor għat-tessuti 
Ħdejjed u apparat ieħor għall-mogħdija, l-illixxar u kura oħra ta' ħwejjeā 
Magni għax-xiwi tal-ħobŜ 
Magni għall-qali 
Imtieħen, magni tal-kafè u tagħmir biex jinfetħu jew jiāu siāillati kontenituri jew pakketti 
Skieken tal-elettriku 
Apparat biex jinqata' x-xagħar, għat-tnixxif tax-xagħar, biex jinħaslu s-snien, biex titqaxxar il-
leħja, għall-massaāājar u apparat ieħor għall-kura tal-āisem 
Arloāāi kbar, arloāāi Ŝgħar u tagħmir għall-għan tal-kejl, indikazzjoni jew reāistrazzjoni tal-
ħin 
ImwieŜen 
 
3. TAGĦMIR TAL-IT U T-TELEKOMUNIKAZZJONI 
Proëessar tad-data ëentralizzat 
Mainframes 
Minikompjuters 
Unitajiet tal-printer 
Personal computing : 
Personal computers (CPU, mouse, scrin u keyboard inkluŜi) 
Kompjuters laptop (CPU, mouse, scrin u keyboard inkluŜi) 
Kompjuters notebook 
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Kompjuters notepad 
Printers 
Tagħmir tal-fotokopji 
Typewriters elettriëi u elettroniëi 
Kalkolaturi tal-but jew tal-iskrivanija 
u prodotti u tagħmir oħra għall-ābir, il-ħaŜna, l-ipproëessar, il-preŜentazzjoni jew il-
komunikazzjoni ta' informazzjoni b'mezzi elettroniëi 
User terminals u systems 
Magna facsimile (fax) 
Telex 
Settijiet tat-telefon 
Settijiet tat-telefon bil-ħlas 
Settijiet tat-telefon mingħajr wajer 
Telefons ëellulari 
Sistemi ta' magni li jwieābu t-telefon 
u prodotti jew tagħmir oħra għat-traŜmissjoni ta' ħsejjes, immaāni jew informazzjoni oħra 
permezz tal-telekomunikazzjoni 
 
4. TAGĦMIR TAL-KONSUMATUR U PANNELLI FOTOVOLTAJêI 
Settijiet tar-radju 
Settijiet tat-televiŜjoni 
Videocameras 
Recorders tal-vidjo 
Recorders hi-fi 
Amplifikaturi tal-awdjo 
Strumenti muŜikali 
u prodotti jew tagħmir oħra għall-fini tar-rekordjar jew ir-riproduzzjoni tal-ħsejjes jew l-
immaāni, inkluŜi sinjali jew teknoloāiji oħra għad-distribuzzjoni tal-ħsejjes u l-immaāni 
mhux permezz tat-telekomunikazzjoni 
Pannelli fotovoltajëi 
 
5. TAGĦMIR LI JAGĦTI D-DAWL 
Dwal għal-lampi florexxenti bl-eëëezzjoni ta' dwal fid-djar 
Lampi florexxenti dritti 
Lampi florexxenti kompatti 
Lampi tad-discharge ta' intensità għolja, inkluŜi lampi tas-sodju bi pressa u lampi alidi tal-
metall 
Lampi tas-sodju bi pressa baxxa 
Dawl jew tagħmir ieħor li jagħti d-dawl għall-fini li jinfirex jew jiāi kkontrollat id-dawl bl-
eëëezzjoni tal-bozoz bil-filament 
 
6. GĦODDA ELETTRIêI U ELETTRONIêI (BL-EêêEZZJONI TA' GĦODDA 

INDUSTRIJALI FISSI TA' SKALA KBIRA) 
Apparat li jħaffer 
Srieraq 
Magni tal-ħjata 
Tagħmir għal tidwir, xkatlar, tħin, tqattigħ, tħaffir, titqib, ippanëjar, tiwi, tgħawwiā jew 
proëessar simili tal-injam, metall u materjali oħrajn 
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Għodda għall-irbuttar, it-tismir jew l-irbit bil-viti jew it-tneħħija ta' rivets, imsiemer, viti jew 
uŜu simili 
Għodda għall-iwweldjar, l-istanjar jew uŜu simili 
Tagħmir għall-isprejjar, it-tifrix jew xi trattament ieħor ta' sustanzi likwidi jew gassuŜi 
permezz ta' mezzi oħra 
Għodda għall-ħsad jew attivitajiet oħra ta' xogħol fil-ānien 
 
7. ĀUGARELLI, TAGĦMIR GĦAL WAQT IL-ĦIN LIBERU U TAL-ISPORT 
Ferroviji jew settijiet tat-tiāirja tal-karozzi tal-elettriku 
Game consoles tal-vidjo li jinŜammu fl-idejn 
Logħob tal-vidjo 
Kompjuters għal āiri bir-rota, għadis, āiri, qdif, eëë 
Tagħmir tal-isport b'komponenti elettriëi jew elettroniëi 
Coin slot machines 
 
8. APPARAT MEDIKU (BL-EêêEZZJONI TA' KULL PRODOTT IMPJANTAT U 

INFETTAT) 
Tagħmir għar-radjuterapija 
Tagħmir għall-kardjoloāija 
Tagħmir għad-dijalisi 
Ventilaturi tal-pulmun 
Tagħmir għall-mediëina nukleari 
Tagħmir tal-laboratorju għad-dijanjosi in-vitro 
Analizzaturi 
FriŜers 
Tagħmir għat-testijiet tal-fertilizzazzjoni 
Apparat ieħor għad-detezjoni, il-prevenzjoni, il-monitoraāā, it-trattament, it-taffija ta' mard, 
korriment jew diŜabbiltà 
 
9. STRUMENTI TA' MONITORAĀĀ U KONTROLL 
Apparat li jindika l-preŜenza ta' duħħan 
Regolaturi tas-sħana 
Termostati 
Apparat li jkejjel, jiŜen jew jaāāusta għad-djar jew bħala tagħmir tal-laboratorju 
Strumenti oħra ta' monitoraāā u kontroll li jintuŜaw f'installazzjonijiet industrijali (eŜ. panelli 
ta' kontroll) 
 
10. DISPENSERS AWTOMATIêI 
Dispensers awtomatiëi għal xorb jaħraq 
Dispensers awtomatiëi għal fliexken jew bottijiet jaħarqu jew kesħin 
Dispensers awtomatiëi għal prodotti solidi 
Dispensers awtomatiëi għall-flus 
Kull apparat li jipprovdi kull tip ta' prodott b’mod awtomatiku 

 



 

AM\888751MT.doc  PE479.433v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

ANNESS III 
Kategoriji ta' EEE koperti minn din id-Direttiva 

 
1. Tagħmir li jibdel it-temperatura 
 
2. Skrins, moniters, u tagħmir li fih skrins b'wiëë akbar minn 100cm2 

 
3. Lampi 
 
4. Tagħmir kbir (kwalunkwe dimensjoni esterna akbar minn 50cm) inkluŜi, iŜda mhux 

limitat għal: 
Apparat domestiku; tagħmir ta' IT u telekomunikazzjoni; tagħmir tal-konsumaturi; 
dwal; tagħmir li jirriproduëi ħsejjes jew immaāni, tagħmir muŜikali; għodda elettrika 
u elettronika; āugarelli, tagħmir ta' divertiment u sport; apparat mediku; strumenti ta' 
monitoraāā u kontroll; dispensers awtomatiëi; tagħmir għall-āenerazzjoni ta' kurrenti 
elettriëi. Din il-kategorija ma tinkludix tagħmir inkluŜ fil-kategoriji minn 1 sa 3. 

 
5. Tagħmir Ŝgħir (kwalunkwe dimensjoni esterna akbar minn 50cm) inkluŜi, iŜda 

mhux limitat għal: 
Apparat domestiku; ▌tagħmir tal-konsumaturi; dwal; tagħmir li jirriproduëi ħsejjes 
jew immaāni, tagħmir muŜikali; għodda elettrika u elettronika; āugarelli, tagħmir ta' 
divertiment u sport; apparat mediku; strumenti ta' monitoraāā u kontroll; dispensers 
awtomatiëi; tagħmir għall-āenerazzjoni ta' kurrenti elettriëi. Din il-kategorija ma 
tinkludix tagħmir inkluŜ fil-kategoriji minn 1 sa 3. 

 
6.  Apparat Ŝgħir tal-IT u t-telekomunikazzjoni (bl-ebda dimensjoni esterna akbar 

minn 50cm) 
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ANNESS IV 
Lista mhux eŜawrjenti ta' EEE li jaqgħu fil-Kategoriji elenkati fl-Anness III: 

 
1. Tagħmir li jibdel it-temperatura  

 
Refriāeraturi, FriŜi, Tagħmir li jipprovdi prodotti kesħin b’mod awtomatiku, 
Tagħmir tal-klimatizzazzjoni tal-arja, Tagħmir Deumidifikanti, Pompi tas-sħana. 
Radjaturi li fihom Ŝejt u tagħmir ieħor li jibdel it-temperatura li juŜa' fluwidi għajr l-
ilma għat-tibdil tat-temperatura. 

 
2. Skrins, moniters, u tagħmir li fih skrins b'wiëë akbar minn 100cm2 

 
Skrins, TeleviŜjonijiet, Kwadri tar-ritratti LCD, Moniters, Laptops, Notebooks. 

 
3. Lampi  

 
Lampi florexxenti dritti, Lampi florexxenti kumpatti, Lampi florexxenti, Lampi bi 
skariku elettriku ta' intensità għolja - inkluŜ lampi tas-sodju bi pressa u lampi alidi 
tal-metall, Lampi tas-sodju bi pressa baxxa, LED. 

 
4. Tagħmir kbir  

 
Magni tal-ħasil ta' ħwejjeā, Dryers tal-ħwejjeā, Magni tal-ħasil tal-platti, Cookers, 
Stufi elettriëi, Hot plates elettriëi, Dwal, Tagħmir li jirriproduëi ħsejjes jew immaāni, 
Tagħmir muŜikali (eskluŜi orgnijiet installati fi knejjes); Apparat għall-ħdim tal-labar 
u l-insiā, Servers lokali kbar (mainframes), Stampaturi kbar, Tagħmir għall-ikkupjar, 
Slot machines kbar, Apparat mediku kbir, Strumenti ta' monitoraāā u kontroll kbar, 
Apparat kbir li jipprovdi prodotti u flus b’mod awtomatiku, Pannelli fotovoltajëi. 

 
5. Tagħmir Ŝgħir  

 
Vacuum cleaners, Xkupi tat-twapet, Apparat għall-ħjata, Dwal, Microwaves, 
Tagħmir tal-ventilazzjoni, Ħadid tal-mogħdija, Towsters, Skieken elettriëi, Ktieli 
elettriëi, Arloāāi, Shavers elettriëi, ImwieŜen, Apparat għall-kura tax-xagħar u l-kura 
tal-āisem, ▌Kalkolaturi, ▌Settijiet tar-radju, Vidjo kameras, Vidjo rikorders, 
Tagħmir hi-fi, Strumenti tal-muŜika, Tagħmir li jirriproduëi ħsejjes jew immaāni, 
Āugarelli elettriëi u elettroniëi, Tagħmir tal-isport, Kompjuters għall-āiri bir-rota, l-
għadis, il-āiri, il-qdif, eëë, Ditekter tad-duħħan, Regolaturi tas-sħana, Termostats, 
Għodda elettrika u elettronika Ŝgħira, Apparat mediku Ŝgħir, Strumenti ta' 
monitoraāā u kontroll Ŝgħar, Apparat Ŝgħir li jipprovdi prodotti b’mod awtomatiku, 
Tagħmir Ŝgħir b'pannelli fotovoltajëi integrati.   

 
6. Apparat Ŝgħir tal-IT u t-telekomunikazzjoni (bl-ebda dimensjoni esterna akbar 

minn 50cm) 
 
Telefons ëellulari, GPS, Kalkolaturi tal-but, Routers, Kompjuters personali, 
Printers, Telefons. 
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ANNESS V 
Miri minimi għall-irkupru msemmija fl-Artikolu 11 

 
Parti 1: Miri minimi applikabbli skont il-kategorija minn ...* sa ...** b'referenza għall-

kategoriji mniŜŜlin fl-Anness A. 
 
(a) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 1 jew 10 tal-Anness I, 

80% għandu jiāi rkuprat, u 
75% għandu jiāi rriëiklat;  

 
(b) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 3 jew 4 tal-Anness I, 

75% għandu jiāi rkuprat, u 
65% għandu jiāi rriëiklat; 

 
(c) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 2, 5, 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness I, 

70% għandu jiāi rkuprat, u 
50% għandu jiāi rriëiklat;  

 
(d) għal lampi bi skariku tal-gass, 80% għandu jiāi rriëiklat.  
 
Parti 2: Miri minimi applikabbli minn ...* sa ...**, b'referenza għall-kategoriji elenkati fl-

Anness A. 
 
(a) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 1 jew 10 tal-Anness I, 

85% għandu jiāi rkuprat, u 
80% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat; 

 
(b) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 3 jew 4 tal-Anness I, 

80% għandu jiāi rkuprat, u 
70% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat; 

 
(c) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 2, 5, 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness I, 

75% għandu jiāi rkuprat, u 
55% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat;  

 
(d) għal lampi bi skariku discharge tal-gass, 85% għandu jiāi rriëiklat.  
 
Parti 3: Miri minimi applikabbli minn ... * b'referenza għall-kategoriji elenkati fl-Anness III. 
 
(a) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 1 jew 4 tal-Anness III, 

85% għandu jiāi rkuprat, u 
80% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat;  

 
(b) għall-WEEE li jaqa' fil-kategorija 2 tal-Anness III, 

                                                 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
** ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
* ĀU: jekk jogħābok, daħħal id-data - 6 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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80% għandu jiāi rkuprat, u 
70% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat; 

 
(c) għall-WEEE li jaqa' fil-kategoriji 5 jew 6 tal-Anness III, 

75% għandu jiāi rkuprat, u 
55% għandu jitħejja għall-uŜu mill-ādid u jiāi rriëiklat; 

 
(d) għall-WEEE li jaqa' fil-kategorija 3 tal-Anness III 80% għandu jiāi rriëiklat. 
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ANNESS VI 
Ir-rekwiŜiti minimi għall-āarr ▌ 

 
1. Sabiex issir distinzjoni bejn l-EEE u l-WEEE, fejn sid ta' oāāett jiddikjara li għandu 

l-intenzjoni li jāorr jew li qiegħed iāorr EEE uŜat iŜda li mhux WEEE, L-Istati 
Membri għandhom jesiāu li s-sid ikollu disponibbli dan li āej sabiex ikollhom prova 
tad-dikjarazzjoni: 
 
a) kopja tal-fattura u tal-kuntratt relatati mal-bejgħ u/jew mat-trasferiment tas-

sjieda tal-EEE li jiddikjaraw li t-tagħmir huwa maħsub għal uŜu mill-ādid 
dirett u li huwa kompletament funzjonali; 

 
b) evidenza tal-valutazzjoni jew l-ittestjar f'forma ta' kopja tar-reāistri (ëertifikat 

tal-ittestjar, prova tal-funzjonalità) fuq kull oāāett fil-konsenja u protokoll li 
jkun fih it-tagħrif kollu tar-reāistri skont il-punt 3; 

 
c) dikjarazzjoni li tkun saret mis-sid li jorganizza t-trasport tal-EEE li l-ebda 

materjal jew tagħmir fil-konsenja mhuwa skart kif iddefinit bl-Artikolu 3(1) 
tad-Direttiva 2008/ 98 /KE, u 

 
d) protezzjoni adatta kontra ħsara waqt it-trasportazzjoni, it-tagħbija u l-ħatt 

b'mod partikolari permezz ta' imballaāā suffiëjenti u arranāament adatt tat-
tagħbija. 

 
2. B'deroga, il-punt 1 (a) u (b) u l-punt (3) ma japplikawx ▌meta jkun iddokumentat bi 

provi konkluŜivi li l-vjeāā ikun qiegħed iseħħ fil-qafas ta' ftehim ta' trasferiment 
minn negozju għal ieħor u li: 
 
a) l-EEE jintbagħat lura lill-produttur jew lil partijiet terzi li jaāixxu f’ismu bħala 

difettuŜ għat-tiswija taħt garanzija bl-intenzjoni tal-uŜu mill-ādid, jew 
 
b) l-EEE għal uŜu professjonali uŜat jintbagħat lill-produttur jew lil partijiet terzi  

li jaāixxu f’ismu jew faëilitajiet ta’ partijiet terzi f’pajjiŜi li għalihom tapplika 
d-DeëiŜjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill OECD rigward ir-reviŜjoni tad-
DeëiŜjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ 
skart destinat għal operazzjonijiet ta’ rkupru, għall-manutenzjoni jew it-
tiswija skont kuntratt validu ▌bl-intenzjoni tal-uŜu mill-ādid, jew  

 
c) l-EEE għal uŜu professjonali difettuŜ uŜat, bħal apparat mediku jew il-partijiet 

tiegħu, jintbagħat lill-produttur jew lil partijiet terzi li jaāixxu f’ismu għall-
analiŜi tal-kawŜa prinëipali skont kuntratt validu ▌, f'kaŜ li tali analiŜi tista' 
titwettaq biss mill-produttur jew partijiet terzi li jaāixxu f'ismu, 

 
3. Sabiex jintwera li l-oāāetti li qegħdin jināarru huma EEE uŜat u mhux WEEE, l-

Istati Membri għandhom jesiāu li jitwettqu l-passi li āejjin għall-ittestjar u Ŝ-Ŝamma 
ta' reāistri għal EEE:  
 
Stadju 1: Ittestjar 
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a) Il-funzjonalità għandha tiāi ttestjata u l-preŜenza ta' sustanzi perikoluŜi 

għandha tiāi vvalutata. It-testijiet li għandhom jitwettqu jiddependu mit-tip ta' 
EEE. Għall-parti l-kbira tal-EEE test ta' funzjonalità tal-funzjonijiet ewlenin 
huwa suffiëjenti.  

 
b) Ir-riŜultati tal-evalwazzjoni u l-ittestjar għandhom jiāu rreāistrati.  
 
Stadju 2: Reāistru 
 
a) Ir-reāistru għandu jitwaħħal b'mod sikur iŜda mhux permanenti jew fuq EEE 

stess (jekk dan ma jkunx ippakkjat) jew fuq l-imballaāā sabiex ikun jista' 
jinqara mingħajr ma jinfetaħ l-imballaāā tat-tagħmir. 

 
b) Ir-reāistru għandu jinkludi t-tagħrif li āej:  

 
Isem l-oāāett (Isem it-tagħmir jekk elenkat fl-Anness II jew l-Anness IV, skont 
il-kaŜ, u l-kategorija mniŜŜla fl-Anness I jew l-Anness III, skont il-kaŜ);  
 
In-Numru tal-Identifikazzjoni tal-oāāett (nru tat-tip) fejn applikabbli ; 
 
Is-Sena tal-Produzzjoni (jekk disponibbli);  
 
L-isem u l-indirizz tal-kumpanija responsabbli għall-evidenza tal-funzjonalità;  
 
Ir-riŜultati tat-testijiet kif deskritti fl-istadju 1 (inkluŜa d-data tat-test tal-

funzjonalità); 
 
It-tip ta' testijiet imwettqa. 

 
4. Minbarra d-dokumentazzjoni mitluba fil-punti 1, 2 u 3, kull tagħbija (eŜ. kontenitur 

tal-āarr, trakk) ta' EEE uŜat għandha tkun akkumpanjata minn: 
 
a) dokument tat-trasport rilevanti, eŜ. CMR jew waybill. 
 
b) dikjarazzjoni tal-persuna responsabbli għaliha. 

 
5. Fin-nuqqas ta' prova li oāāett huwa tagħmir EEE u mhux WEEE permezz tad- 

dokumentazzjoni xierqa mitluba fil-punti 1, 2, 3 u 4 u ta' protezzjoni adatta kontra 
ħsara matul it-trasportazzjoni, it-tagħbija u l-ħatt b'mod partikolari permezz tal-
imballaāā suffiëjenti u arranāament adatt tat-tagħbija, li huma l-obbligi tas-sid li 
jirranāa t-trasport, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jikkunsidraw li oāāett 
huwa WEEE u jippreŜumu li t-tagħbija hija konsenja illegali. F'dawn ië-ëirkostanzi t-
tagħbija tiāi ttrattata skont l-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006. 
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ANNESS VII 
Trattament selettiv għal materjali u komponenti ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku 

msemmi fl-Artikolu 8(2) 
 
1. Bħala minimu, is-sustanzi, it-taħlitiet u l-komponenti li āejjin għandhom jitneħħew 

minn kwalunkwe WEEE miābur separatament: 
 
bifenili poliklorinati (PCB) li fihom capacitors skont id-Direttiva tal-
Kunsill 96/59/KE tas-16 ta' Settembru 1996 dwar ir-rimi ta' polychlorinated 
biphenyls u polychlorinated terphenyls [bifenili poliklorinati u terfenili 
poliklorinati](PCB/PCT)1, 
 
komponenti li fihom il-merkurju, bħal swiëëijiet jew bozoz tal-backlighting, 
 
batteriji, 
 
bords stampati āeneralment ta' ëirkwiti għall-mowbajls, u ta' mezzi oħra jekk is-
superfiëje tal-bord stampat taë-ëirkwit tkun akbar minn 10 ëentimetri kwadri, 
 
toner cartridges, likwidi u pasty, kif ukoll toner tal-kulur, 
 
plastik li fih retardanti brominati tan-nirien, 
 
skart tal-asbestos u komponenti li fihom l-asbestos, 
 
tubi tal-cathode-ray, 
 
klorofluworokarbonji (CFC), idroklorofluworokarbonji (HCFC) jew 
idrofluworokarbonji (HFC), idrokarbonji (HC), 
 
bozoz bi skariku tal-gass, 
skrins tal-kristalli likwidi (flimkien mal-casing tagħhom fejn ikun xieraq) ta' 
superfiëje akbar minn 100 ëentrimetru kwadru u dawk back-lighted b'bozoz bi 
skariku tal-gass, 
 
kejbils esterni tal-elettriku, 
 
komponenti li fihom fibri taë-ëeramika refrattorji kif deskritti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 97/69/KE tal-5 ta' Diëembru 1997 li taddatta għall-progess tekniku d-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaāā u l-ittikkettjar 
ta' sustanzi perikoluŜi2, 
 
komponenti li fihom sustanzi radjuattivi bl-eëëezzjoni ta' komponenti li huma taħt il-
limiti ta' eŜenzjoni stipulati fl-Artikolu 3 ta' u l-Anness I għad-Direttiva tal-
Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards baŜiëi ta' 

                                                 
1 ĀU L 243, 24.9.1996, p.31. 
2 ĀU L 343, 13.12.1997, p.19. 
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sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku āenerali kontra l-perikli li 
jiāu minn radjazzjoni jonizzanti1, 
 
capacitators tal-elettroliti li fihom sustanzi preokkupanti (tul > 25 mm, dijametru > 
25 mm jew volum proporzjonalment simili). 

 
Dawn is-sustanzi, it-taħlitiet u l-komponenti għandhom jintremew jew jiāu rkuprati 
f'konformità mad-Direttiva 2008/98/KE. 
 
2. Il-komponenti li āejjin tal-WEEE li jināabar separatament għandhom jiāu ttrattati kif 

indikat: 
 
tubi tal-cathode-ray: il-kisi florexxenti jrid jitneħħa, 
 
tagħmir li fih gassijiet li jnaqqsu s-saff tal-oŜonu jew għandhom potenzjal ta' tisħin 
globali (GWP) ogħla minn 15, bħal dawk li jkun hemm fil-fowm u ë-ëirkwiti ta' 
refriāerazzjoni: il-gassijiet għandhom jiāu estratti u ttrattati kif suppost. Il-gassijiet li 
jnaqqsu s-saff tal-oŜonu għandhom jiāu ttrattati skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1005/2009, 
 
bozoz bi skariku tal-gass : il-merkurju għandu jitneħħa. 

 
3. Filwaqt li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet ambjentali u possibilment issir preparazzjoni 

għall- uŜu mill-ādid u r-riëiklaāā, il-punti 1 u 2 għandhom jiāu applikati b'mod li ma 
tkunx imfixkla l-preparazzjoni favorevoli għall-ambjent għall-uŜu mill-ādid u r-
riëiklaāā ta' komponenti jew tagħmir sħiħ. 

 

                                                 
1 ĀU L 159, 29.6.1996, p.1. 
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ANNESS VIII 
RekwiŜiti tekniëi skont l-Artikolu 8(3)  

 
1. Siti għall-ħaŜna (inkluŜa l-ħaŜna temporanja) tal-WEEE qabel it-trattament tiegħu 

(mingħajr preāudizzju għar-rekwiŜiti tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ 
April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f’terraferma)1: 
 
superfiëji impermeabbli għal Ŝoni xierqa bil-provvediment ta' faëilitajiet ta' ābir ta' 
tixrid u, fejn xieraq, reëipjenti tal-ħāieā u oāāetti li jnaddfu u jneħħu Ŝ-Ŝejt, 
 
għata kontra l-elementi tat-temp għal Ŝoni xierqa. 

 
2. Siti għat-trattament tal-WEEE: 

 
imwieŜen biex jitkejjel il-piŜ tal-iskart trattat, 
 
superfiëji impermeabbli u għatat kontra l-elementi tat-temp għal Ŝoni xierqa bil-
provvediment ta' faëilitajiet ta' ābir ta' tixrid u fejn xieraq, reëipjenti tal-ħāieā u 
oāāetti li jnaddfu u jneħħu Ŝ-Ŝejt, 
 
ħŜin xieraq għal spare parts Ŝarmati, 
 
kontenituri xierqa għall-ħaŜna ta' batteriji, PCBs/PCTs li jkun fihom capacitors u 
skart perikoluŜ ieħor bħal skart radjuattiv, 
 
tagħmir għat-trattament tal-ilma f'konformità mar-regolamenti tas-saħħa u tal-
ambjent. 

 

                                                 
1 ĀU L 182, 16.7.1999, p.1. 
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ANNESS IX 
Simbolu għall-immarkar ta' EEE 

 
Is-simbolu li jindika ābir separat għal EEE jikkonsisti minn landa taŜ-Ŝibel fuq ir-roti 
maqtugħa b'salib, bħal ma huwa muri hawn taħt. Is-simbolu għandu jiāi stampat b'mod 
viŜibbli, leāibbli u li ma jitħassarx. 
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ANNESS X 
Tagħrif għar-reāistrazzjoni u r-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 16 

 
A. Tagħrif li għandu jiāi ppreŜentat mar-reāistrazzjoni: 

 
1. Isem u indirizz tal-produttur jew tar-rappreŜentant awtorizzat fil-kaŜ tal-

applikazzjoni tal-Artikolu 17 (kodiëi postali u post, isem tat-triq u numru, il-
pajjiŜ, in-numru tat-telefon u tal-fax, l-indirizz tal-posta elettronika, kif ukoll 
persuna ta' kuntatt). Fil-kaŜ ta' rappreŜentant awtorizzat kif definit fl-Artikolu 
17, anki d-dettalji ta' kuntatt tal-produttur li qed jiāi rrappreŜentat. 

 
2. Kodiëi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-produttur, inkluŜ in-numru Ewropew 

tat-tassazzjoni jew in-numru nazzjonali tat-tassazzjoni tal-produttur ▌.  
 
3. Kategorija ta' EEE imniŜŜla fl-Anness I jew l-Anness III, skont il-kaŜ. 
 
4. Tip ta' EEE (domestiku jew għajr tagħmir domestiku). 
 
5. Isem tal-marka ta' EEE ▌. 
 
6. Tagħrif dwar kif il-produttur jirrispetta r-responsabbiltajiet tiegħu; skema 

individwali jew kollettiva, inkluŜ tagħrif dwar il-garanzija finanzjarja. 
 
7. Teknika ta' bejgħ uŜata (eŜ. bejgħ mill-bogħod). 
 
8. Dikjarazzjoni li t-tagħrif ipprovdut huwa veru. 

 
B. Tagħrif li għandu jiāi ppreŜentat għar-rappurtar: 

 
1. Kodiëi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-produttur. 
 
2. Perjodu ta' rappurtar. 
 
3. Kategorija ta' EEE imniŜŜla fl-Anness I jew l-Anness III, skont il-kaŜ. 
 
4. Kwantità ta' EEE li jitqiegħed fis-suq nazzjonali, skont il-piŜ. 
 
5. ▌ Kwantità, skont il-piŜ, ta' skart ta' EEE miābur separatament, ▌ riëiklat 

(inkluŜ preparat għall-uŜu mill-ādid), irkuprat u mormi fl-Istat Membru jew li 
jināarr āewwa jew barra l-Unjoni. 

 
Nota: It-tagħrif li jinsab fil-punti 4 u 5 għandu jingħata skont il-kategorija. 
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ANNESS XI 
 
Il-Parti A 
 
Direttiva mħassra flimkien mal-emendi suëëessivi tagħha (imsemmi fl-Artikolu 25) 
Id-Direttiva 2002/96/KE dwar skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) 

ĀU L 37, 13.2.2003, p. 24) 

Id-Direttiva 2003/108/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill  

ĀU L 345, 31.12.2003, p. 106) 

Id-Direttiva 2008/34/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill  

ĀU L 81, 20.3.2008, p. 65) 

 
Il-Parti B 
 
Lista tal-limiti ta’ Ŝmien għat-traspoŜizzjoni fil-liāi nazzjonali u l-applikazzjoni (imsemmija 
fl-Artikolu 25) 
 

Id-Direttiva. Id-data ta' skadenza għat-
traspoŜizzjoni 

2002/96/KE 13 ta' Awwissu 2004 
2003/108/EC 13 ta' Awwissu 2004 
2008/34/EC - 
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ANNESS XII 
Tabella ta’ korrelazzjoni* 
 

Direttiva 2002/96/KE Din id-Direttiva 
Artikolu 1 - 
- Artikolu 1 
L-Artikolu 2(1) L-Artikolu 2(1) 
L-Artikolu 2(2) L-Artikolu 2(2) 
- L-Artikolu 2(3), daħla 
L-Artikolu 2(3) L-Artikolu 2(3)(a) 
Parti mill-Artikolu 2(1) L-Artikolu 2(3)(b) 
- L-Artikolu 2(3)(c) 
L-Anness IB, il-punt 5 L-Artikolu 2(3)(d) 
L-Anness IB, il-punt 8 L-Artikolu 2(3)(e) 
- L-Artikolu 2(4) 
L-Artikolu 3(a) sa (d) L-Artikolu 3(a) sa (d) 
- L-Artikolu 3(e) 
L-Artikolu 3(e) L-Artikolu 3(f) 
L-Artikolu 3(f) L-Artikolu 3(g) 
L-Artikolu 3(g) L-Artikolu 3(h) 
L-Artikolu 3(h) L-Artikolu 3(i) 
L-Artikolu 3(i) L-Artikolu 3(j) 
L-Artikolu 3(j) L-Artikolu 3(k) 
L-Artikolu 3(k) L-Artikolu 3(l) 
L-Artikolu 3(l) - 

                                                 
* It-tabella ta' korrelazzjoni hija suāāetta għall-aāāornament qabel il-pubblikazzjoni ta’ din id-

Direttiva. 
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Direttiva 2002/96/KE Din id-Direttiva 
- L-Artikolu 3(m) 
L-Artikolu 3(m) L-Artikolu 3(n) 
- L-Artikolu 3(o) sa (s) 
Artikolu 4 Artikolu 4 
L-Artikolu 5(1) sa (3) L-Artikolu 5(1) sa (3) 
- L-Artikolu 6(1) 
L-Artikolu 5(4) L-Artikolu 6(2) 
L-Artikolu 5(5) - 
- L-Artikolu 7 
- L-Artikolu 8(1) 
L-Artikolu 6(1), l-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, u (3) 

L-Artikolu 8(2), (3) u (4), l-ewwel 
subparagrafu u t-tieni subparagrafu, l-
ewwel sentenza 

L-Anness II (4) L-Artikolu 8(4), it-tieni subparagrafu, 
it-tieni sentenza 

L-Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu L-Artikolu 8(5) 
L-Artikolu 6(6) L-Artikolu 8(6) 
L-Artikolu 6(2) Artikolu 9(1) u (2) 
L-Artikolu 6(4) L-Artikolu 9(3) 
L-Artikolu 6(5) Artikolu 10(1) u (2) 
- L-Artikolu 10(3) 
L-Artikolu 7(1) - 
L-Artikolu 7(2) L-Artikolu 11(1) 
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Direttiva 2002/96/KE Din id-Direttiva 
- L-Artikolu 11(2) 
L-Artikolu 7(3),l-ewwel subparagrafu L-Artikolu 11(3) 
L-Artikolu 7(3), it-tieni subparagrafu - 
L-Artikolu 7(4) - 
L-Artikolu 7(5) L-Artikolu 11(4) 
L-Artikolu 8(1) L-Artikolu 12(1) 
L-Artikolu 8(2), l-ewwel u t-tieni 
subparagrafi 

L-Artikolu 12(2), l-ewwel u t-tieni 
subparagrafi 

L-Artikolu 8(2), it-tielet subparagrafu - 
L-Artikolu 8(3), l-ewwel subparagrafu L-Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu 
L-Artikolu 8(3), it-tieni subparagrafu - 
L-Artikolu 8(4) - 
L-Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu L-Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu 

L-Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu - 
L-Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu L-Artikolu 13(1), it-tieni subparagrafu 
L-Artikolu 9(1), ir-raba' subparagrafu L-Artikolu 13(1), it-tielet subparagrafu 
L-Artikolu 9(2) L-Artikolu 13(2) 
- L-Artikolu 14(1) 
L-Artikolu 10(1) L-Artikolu 14(2) 
L-Artikolu 10(2) L-Artikolu 14(3) 
L-Artikolu 10(3) L-Artikolu 14(4) 
L-Artikolu 10(4) L-Artikolu 14(5) 
L-Artikoli 11 L-Artikoli 15 



 

AM\888751MT.doc  PE479.433v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Direttiva 2002/96/KE Din id-Direttiva 
- L-Artikolu 16(1) sa (4) 
L-Artikolu 12(1), l-ewwel 
subparagrafu 

L-Artikolu 16(5) 

L-Artikolu 12(1), it-tieni, it-tielet u r-
raba' subparagrafi 

- 

L-Artikolu 12(2) L-Artikolu 16(6)  
L-Artikolu 13 L-Artikolu 17 
L-Artikolu 14 L-Artikolu 18 
L-Artikolu 15 L-Artikolu 19 
L-Artikolu 16 L-Artikolu 20(1), l-ewwel subparagrafu  
- L-Artikolu 20(1), it-tieni subparagrafu  
- L-Artikolu 20(2) u (3) 
L-Artikolu 17(1) sa (3) L-Artikolu 21(1) sa (3)  
L-Artikolu 17(4) - 
- L-Artikolu 22 
L-Artikolu 18 L-Artikolu 23 
L-Artikolu 19 L-Artikolu 24 

L-Anness IA - 

L-Anness IB - 

- L-Anness I 

L-Annessi II sa IV L-Annessi II sa IV 

- L-Anness V 

- L-Anness VI 

 
Or. en 

 


