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Emenda  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-

Artikolu 207 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu, 

Or. en 

 

Emenda  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-

Artikolu 207 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu, 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 192(1) tat-TFUE għandu jkun il-bażi legali għal dan ir-Regolament. 

 

Emenda  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-merkurju huwa sustanza tossika 

ħafna li tirrappreżenta periklu globali u 

kbir għas-saħħa tal-bniedem, inkluż bil-

metilmerkurju fil-ħut u r-riżorsi tal-baħar, 

l-ekosistemi u l-organiżmi slavaġ. 

Minħabba l-għamla transfruntiera tat-

tniġġis tal-merkurju, bejn 40 % u 80 % tad-

depożitu totali tal-merkurju fl-Unjoni 

joriġina minn barra l-Unjoni u, għalhekk, 

jiġġustifika azzjoni f'livelli lokali, 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. 

(1) Il-merkurju huwa sustanza tossika 

ħafna li tirrappreżenta periklu globali u 

kbir għas-saħħa tal-bniedem. Il-

kontaminazzjoni ta' eluf ta' nies fil-

Ġappun bejn l-1932 u l-1966, li kkawżat 

il-Marda ta' Minamata, uriet b'mod 

traġiku l-ħsara estrema ta' din is-sustanza 

għas-saħħa. Illum il-ġurnata tinstab fil-

forma ta' metilmerkurju fil-ħut u r-riżorsi 

tal-baħar, l-ekosistemi u l-organiżmi 

slavaġ. Minħabba l-għamla transfruntiera 

tat-tniġġis tal-merkurju, bejn 40 % u 80 % 

tad-depożitu totali tal-merkurju fl-Unjoni 

joriġina minn barra l-Unjoni u, għalhekk, 

jiġġustifika azzjoni f'livelli lokali, 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. 

Or. fr 

 

Emenda  97 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-merkurju huwa sustanza tossika 

ħafna li tirrappreżenta periklu globali u 

kbir għas-saħħa tal-bniedem, inkluż bil-

metilmerkurju fil-ħut u r-riżorsi tal-baħar, 

l-ekosistemi u l-organiżmi slavaġ. 

Minħabba l-għamla transfruntiera tat-

tniġġis tal-merkurju, bejn 40 % u 80 % 

tad-depożitu totali tal-merkurju fl-Unjoni 

joriġina minn barra l-Unjoni u, għalhekk, 

jiġġustifika azzjoni f'livelli lokali, 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. 

(1) Il-merkurju huwa sustanza tossika 

ħafna li tirrappreżenta periklu globali u 

kbir għas-saħħa tal-bniedem, inkluż bil-

metilmerkurju fil-ħut u r-riżorsi tal-baħar, 

l-ekosistemi u l-organiżmi slavaġ. F'dożi 

għolja, il-merkurju huwa partikolarment 

ta' ħsara għat-tfal iż-żgħar u għall-feti, u 

jaffettwa l-fakultajiet intellettwali fost l-

oħrajn. Għalhekk għandhom jiġu adottati 

restrizzjonijiet fuq l-użu tiegħu. 

Or. fr 
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Emenda  98 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Minħabba l-għamla transfruntiera 

tat-tniġġis tal-merkurju, bejn 40 % u 80 % 

tad-depożitu totali tal-merkurju fl-Unjoni 

joriġina minn barra l-Unjoni u, għalhekk, 

tiġġustifika azzjoni f'livelli lokali, 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. 

Or. fr 

 

Emenda  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) L-użu tal-merkurju fi proċessi tal-

produzzjoni għandu jiġi eliminat 

gradwalment u, għal dak il-għan, 

għandhom jingħataw inċentivi għar-

riċerka dwar alternattivi għall-merkurju 

b'karatteristiċi li huma innokwi, jew 

f'kwalunkwe każ, anqas perikolużi għall-

ambjent u għas-saħħa. 

Or. it 

 

Emenda  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Ħafna mill-emissjonijiet tal-

merkurju u r-riskji ta' esponiment assoċjati 

jirriżultaw minn attivitajiet antropoġeniċi, 

inkluż l-estrazzjoni primarja u l-

ipproċessar tal-merkurju, l-użu tal-

merkurju fil-prodotti, il-proċessi 

industrijali u l-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira ("ASGM") u 

l-emissjonijiet tal-merkurju li joriġinaw 

b'mod partikolari mill-kombustjoni tal-

faħam u l-ġestjoni tal-iskart tal-merkurju. 

(2) Ħafna mill-emissjonijiet tal-

merkurju u r-riskji ta' esponiment assoċjati 

jirriżultaw minn attivitajiet antropoġeniċi, 

inkluż l-estrazzjoni primarja u l-

ipproċessar tal-merkurju, l-użu tal-

merkurju fil-prodotti, il-proċessi 

industrijali u l-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira ("ASGM") u 

l-emissjonijiet tal-merkurju li joriġinaw 

b'mod partikolari mill-kombustjoni tal-

faħam u l-ġestjoni tal-iskart tal-merkurju. 

Il-kombustjoni ta' karburanti fossili fl-

impjanti tal-enerġija u l-bojlers 

industrijali flimkien mat-tisħin 

residenzjali jikkostitwixxu kważi nofs l-

emissjonijiet globali ta' merkurju. 

Għaldaqstant, it-tranżizzjoni għal 

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 

flimkien ma' miżuri ta' effiċjenza fl-

enerġija għandha tingħata spinta sabiex 

tnaqqas b'mod sinifikanti r-rilaxx ta' 

merkurju fl-atmosfera. 

Or. en 

 

Emenda  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Ħafna mill-emissjonijiet tal-

merkurju u r-riskji ta' esponiment assoċjati 

jirriżultaw minn attivitajiet antropoġeniċi, 

inkluż l-estrazzjoni primarja u l-

ipproċessar tal-merkurju, l-użu tal-

merkurju fil-prodotti, il-proċessi 

industrijali u l-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira ("ASGM") u 

l-emissjonijiet tal-merkurju li joriġinaw 

b'mod partikolari mill-kombustjoni tal-

faħam u l-ġestjoni tal-iskart tal-merkurju. 

(2) Ħafna mill-emissjonijiet tal-

merkurju u r-riskji ta' esponiment assoċjati 

jirriżultaw minn attivitajiet antropoġeniċi, 

inkluż l-estrazzjoni primarja u l-

ipproċessar tal-merkurju, l-użu tal-

merkurju fil-prodotti, il-proċessi 

industrijali u l-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira ("ASGM") li 

jużaw il-merkurju, u l-emissjonijiet tal-

merkurju li joriġinaw b'mod partikolari 

mill-kombustjoni tal-faħam u l-ġestjoni tal-



 

AM\1100259MT.doc 7/144 PE585.758v01-00 

 MT 

iskart tal-merkurju. 

Or. fr 

 

Emenda  102 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Ħafna mill-emissjonijiet tal-

merkurju u r-riskji ta' esponiment 

assoċjati jirriżultaw minn attivitajiet 

antropoġeniċi, inkluż l-estrazzjoni 

primarja u l-ipproċessar tal-merkurju, l-

użu tal-merkurju fil-prodotti, il-proċessi 

industrijali u l-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira ("ASGM") u 

l-emissjonijiet tal-merkurju li joriġinaw 

b'mod partikolari mill-kombustjoni tal-

faħam u l-ġestjoni tal-iskart tal-merkurju. 

 (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

Or. el 

 

Emenda  103 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Is-seba' Programm ta' Azzjoni 

Ambjentali adottat bid-Deċiżjoni Nru 

1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill34 jistabbilixxi l-objettiv fit-tul 

ta' ambjent mhux tossiku u jistipula, għal 

dak il-għan, li hemm bżonn li tittieħed 

azzjoni sabiex jiġi żgurat li sal-2020 

jitnaqqsu kemm jista' jkun l-effetti avversi 

sinifikanti tas-sustanzi kimiċi fuq is-saħħa 

tal-bniedem u l-ambjent. 

(3) Is-seba' Programm ta' Azzjoni 

Ambjentali adottat bid-Deċiżjoni Nru 

1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill34 jistabbilixxi l-objettiv fit-tul 

ta' ambjent mhux tossiku u jistipula, għal 

dak il-għan, li hemm bżonn li tittieħed 

azzjoni immedjata sabiex jiġi żgurat li sal-

2020 jitnaqqsu kemm jista' jkun l-effetti 

avversi sinifikanti tas-sustanzi kimiċi fuq 

is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 
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__________________ __________________ 

34 Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Novembru 2013 dwar Programm 

Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni 

sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-

pjaneta tagħna" ( ĠU L 354, 28.12.2013, 

p. 171). 

34 Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Novembru 2013 dwar Programm 

Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni 

sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-

pjaneta tagħna" ( ĠU L 354, 28.12.2013, 

p. 171). 

Or. el 

 

Emenda  104 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sar progress sinifikanti fl-Unjoni fl-

aħħar 10 snin fil-qasam tal-ġestjoni tal-

merkurju mindu ġew adottati l-Istrateġija u 

firxa sħiħa ta' miżuri li jikkonċernaw l-

emissjonijiet, il-provvista, id-domanda u l-

użu tal-merkurju u l-ġestjoni tal-eċċess u l-

ħażniet tal-merkurju. 

(5) Sar progress sinifikanti fl-Unjoni fl-

aħħar 10 snin fil-qasam tal-ġestjoni tal-

merkurju mindu ġew adottati l-Istrateġija u 

firxa sħiħa ta' miżuri li jikkonċernaw l-

emissjonijiet, il-provvista, id-domanda u l-

użu tal-merkurju u l-ġestjoni tal-eċċess u l-

ħażniet tal-merkurju. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari għall-

implimentazzjoni sħiħa ta' dan ir-

Regolament skont ir-regoli. 

Or. fr 

 

Emenda  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sar progress sinifikanti fl-Unjoni 

fl-aħħar 10 snin fil-qasam tal-ġestjoni tal-

merkurju mindu ġew adottati l-Istrateġija 

u firxa sħiħa ta' miżuri li jikkonċernaw l-

emissjonijiet, il-provvista, id-domanda u l-

(5) Il-ġestjoni tal-produzzjoni tal-

merkurju, l-emissjonijiet tiegħu u l-

provvista tiegħu, id-domanda u l-użu fi 

proċessi ta' produzzjoni industrijali, 

flimkien mal-ġestjoni tal-eċċess u l-ħażniet 
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użu tal-merkurju u l-ġestjoni tal-eċċess u 

l-ħażniet tal-merkurju. 

tal-merkurju, għandhom jiġu ppjanati bil-

għan li jipproteġu l-ambjent u s-saħħa, 

billi dejjem jitqies il-prinċipju ta' 

prekawzjoni. 

Or. it 

 

Emenda  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sar progress sinifikanti fl-Unjoni fl-

aħħar 10 snin fil-qasam tal-ġestjoni tal-

merkurju mindu ġew adottati l-Istrateġija 

u firxa sħiħa ta' miżuri li jikkonċernaw l-

emissjonijiet, il-provvista, id-domanda u l-

użu tal-merkurju u l-ġestjoni tal-eċċess u l-

ħażniet tal-merkurju. 

(5) Sar progress sinifikanti fl-Unjoni fl-

aħħar 10 snin fil-qasam tal-ġestjoni tal-

merkurju, pereżempju permezz tal-

adozzjoni tal-Istrateġija u ta' firxa sħiħa ta' 

miżuri li jikkonċernaw l-emissjonijiet, il-

provvista, id-domanda u l-użu tal-merkurju 

u l-ġestjoni tal-eċċess u l-ħażniet tal-

merkurju. 

Or. fr 

 

Emenda  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-Istrateġija tistabbilixxi li n-

negozjar u l-konklużjoni ta' strument 

internazzjonali legalment vinkolanti 

għandhom ikunu prijorità billi l-Unjoni 

waħedha ma tistax tiggarantixxi 

protezzjoni effettiva taċ-ċittadini tal-

Unjoni kontra l-effetti negattivi fuq is-

saħħa tal-merkurju. 

(6) Flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-

Istrateġija għall-ġestjoni tal-merkurju, li 
tistabbilixxi li n-negozjar u l-konklużjoni 

ta' strument internazzjonali legalment 

vinkolanti għandhom ikunu prijorità, l-

Unjoni Ewropea għandha tagħmel ħilitha 

biex teċċella fost is-sħab globali tagħha 

sabiex tiggarantixxi protezzjoni taċ-

ċittadini tagħha mill-effetti negattivi tal-

merkurju fuq is-saħħa li tkun verament 

effettiva, billi tistabbilixxi eżempji tal-
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aħjar prattika għall-pajjiżi kollha li huma 

parti għall-Konvenzjoni ta' Minamata. 

Or. it 

 

Emenda  108 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-Istrateġija tistabbilixxi li n-

negozjar u l-konklużjoni ta' strument 

internazzjonali legalment vinkolanti 

għandhom ikunu prijorità billi l-Unjoni 

waħedha ma tistax tiggarantixxi 

protezzjoni effettiva taċ-ċittadini tal-Unjoni 

kontra l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-

merkurju. 

(6) L-Istrateġija tistabbilixxi li n-

negozjar u l-konklużjoni ta' strument 

internazzjonali għandhom ikunu prijorità 

billi l-Unjoni waħedha ma tistax 

tiggarantixxi protezzjoni effettiva taċ-

ċittadini tal-Unjoni kontra l-effetti negattivi 

fuq is-saħħa tal-merkurju. 

Or. el 

 

Emenda  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Fil-11 ta' Ottubru 2013 

f'Kumamoto, l-Unjoni u 26 Stat Membru 

ffirmaw il-Konvenzjoni ta' Minamata dwar 

il-Merkurju ("il-Konvenzjoni")37. 

Għalhekk, l-Unjoni u l-Istati Membri 

kollha tagħha ħadu impenn li 

jikkonkluduha, jittrasponuha u 

jimplimentawha38. 

(7) Fil-11 ta' Ottubru 2013 

f'Kumamoto, l-Unjoni u 26 Stat Membru 

ffirmaw il-Konvenzjoni ta' Minamata dwar 

il-Merkurju ("il-Konvenzjoni")37. 

B'differenza mill-Unjoni bħala 

organizzazzjoni, l-Estonja u l-Portugall 

għalissa ma jixtiqux li jkunu assoċjati 

mal-konklużjoni, it-traspożizzjoni u l-

implimentazzjoni tagħha38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill XXX ta' 
38 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill XXX ta' 

https://treaties.un.org/
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XX/XX/XX dwar il-konklużjoni tal-

Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-

Merkurju (ĠU L , , p. ). 

XX/XX/XX dwar il-konklużjoni tal-

Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-

Merkurju (ĠU L , , p. ). 

Or. fr 

 

Emenda  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Fil-11 ta' Ottubru 2013 

f'Kumamoto, l-Unjoni u 26 Stat Membru 

ffirmaw il-Konvenzjoni ta' Minamata dwar 

il-Merkurju ("il-Konvenzjoni")37. 

Għalhekk, l-Unjoni u l-Istati Membri 

kollha tagħha ħadu impenn li 

jikkonkluduha, jittrasponuha u 

jimplimentawha38. 

(7) F'Kumamoto, l-Unjoni u 26 Stat 

Membru ffirmaw il-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju ("il-

Konvenzjoni")37. Għalhekk, l-Unjoni u l-

Istati Membri kollha tagħha ħadu impenn li 

jikkonkluduha, jittrasponuha u 

jimplimentawha38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill XXX ta' 

XX/XX/XX dwar il-konklużjoni tal-

Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-

Merkurju (ĠU L , , p. ). 

38 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill XXX ta' 

XX/XX/XX dwar il-konklużjoni tal-

Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-

Merkurju (ĠU L , , p. ). 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Mhux l-Istati Membri kollha ffirmaw il-Konvenzjoni sa issa. 

 

Emenda  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

https://treaties.un.org/
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Ratifika rapida tal-Konvenzjoni 

mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha se 

tħeġġeġ lill-utenti u l-emittenti globali 

ewlenin tal-merkurju, li huma firmatarji 

għall-Konvenzjoni, sabiex jirratifikawha u 

jimplimentawha. 

(8) Ratifika rapida tal-Konvenzjoni 

mill-Istati Ewropej se tħeġġeġ lill-utenti u 

l-emittenti globali ewlenin tal-merkurju li 

huma firmatarji għall-Konvenzjoni, sabiex 

jirratifikawha u jimplimentawha. 

Or. fr 

 

Emenda  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi biss id-dispożizzjonijiet li 

jaħdmu id f'id mal-acquis tal-Unjoni u li 

huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-

allinjament sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, 

b'hekk, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

jkunu jistgħu jirratifikawh u 

jimplimentawh. 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li jaħdmu id 

f'id mal-acquis tal-Unjoni u li huma 

meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-allinjament 

sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, b'hekk, l-

Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu 

jistgħu jirratifikawh u jimplimentawh. Dan 

ir-Regolament għandu jistabbilixxi wkoll 

dispożizzjonijiet ġodda li jmorru lil hinn 

mill-Konvenzjoni, f'konformità mal-

Istrateġija u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

dwar l-ambjent u l-protezzjoni tas-saħħa 

tal-bniedem, b'mod partikolari fil-qasam 

tal-iskart. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Ir-regolament il-ġdid ma għandux jirrestrinġi lilu nnifsu li jadatta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

għall-Konvenzjoni. L-Unjoni tista' timxi 'l quddiem aktar malajr b'rabta ma' ċerti aspetti tal-

Konvenzjoni, biex b'hekk tistabbilixxi l-pedamenti għall-Konvenzjoni fil-futur. 
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Emenda  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi biss id-dispożizzjonijiet li 

jaħdmu id f'id mal-acquis tal-Unjoni u li 

huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-

allinjament sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, 

b'hekk, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

jkunu jistgħu jirratifikawh u 

jimplimentawh. 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi biss id-dispożizzjonijiet li 

jaħdmu id f'id mal-acquis tal-Unjoni u li 

huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-

allinjament sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, 

b'hekk, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

jkunu jistgħu jirratifikawh u 

jimplimentawh. Għandhom jitqiesu x-

xewqat sovrani tal-Estonja u tal-Portugall 

dwar dan is-suġġett, filwaqt li dawk l-

Istati Membri jintalbu, permezz ta' 

djalogu kostruttiv, jiffirmaw il-

Konvenzjoni ta' Minamata. 

Or. fr 

 

Emenda  114 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi biss id-dispożizzjonijiet li 

jaħdmu id f'id mal-acquis tal-Unjoni u li 

huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-

allinjament sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, 

b'hekk, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

jkunu jistgħu jirratifikawh u 

jimplimentawh. 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

bħala prijorità jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet li jaħdmu id f'id mal-

acquis tal-Unjoni u li huma meħtieġa 

sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tiegħu 

mal-Konvenzjoni u, b'hekk, l-Unjoni u l-

Istati Membri tagħha jkunu jistgħu 

jirratifikawh u jimplimentawh. 

Or. fr 
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Emenda  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi biss id-dispożizzjonijiet li 

jaħdmu id f'id mal-acquis tal-Unjoni u li 

huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-

allinjament sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, 

b'hekk, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

jkunu jistgħu jirratifikawh u 

jimplimentawh. 

(9) Billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni diġà 

tittrasponi ħafna mill-obbligi tal-

Konvenzjoni, dan ir-Regolament għandu 

jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li jaħdmu id 

f'id mal-acquis tal-Unjoni u li huma 

meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-allinjament 

sħiħ tiegħu mal-Konvenzjoni u, b'hekk, l-

Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu 

jistgħu jirratifikawh u jimplimentawh. 

Or. en 

 

Emenda  116 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Miżuri addizzjonali fil-livell tal-

Unjoni li l-livell tal-ambizzjoni tagħhom 

imur lil hinn minn dak tal-Konvenzjoni 

jistgħu jiġu adottati fejn jagħmluha 

possibbli li jitnaqqsu l-effetti ta' ħsara tal-

merkurju b'mod aktar effiċjenti u effettiv, 

skont l-ogħla livell ta' żvilupp xjentifiku, 

bil-kundizzjoni li dawn il-miżuri ma 

jqegħdux lin-negozji Ewropej fi żvantaġġ 

kompetittiv b'rabta mal-kumplament tad-

dinja. Bħala eżempju, l-Unjoni għandha 

tinkoraġġixxi l-użu ta' merkurju riċiklat 

għal finijiet industrijali. 

Or. fr 
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex titnaqqas il-produzzjoni globali tal-merkurju u jintbagħat sinjal pożittiv, l-Unjoni 

għandha tħeġġeġ ir-riċiklaġġ u l-użu tal-merkurju riċiklat. 

 

Emenda  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni 

tal-merkurju stabbilita fir-Regolament 

(KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill39 għandha tkun 

ikkomplementata b'restrizzjonijiet fuq l-

importazzjoni tal-merkurju skont is-sors, l-

użu maħsub u l-post ta' oriġini tal-

merkurju. L-awtoritajiet nazzjonali 

ddeżinjati skont ir-Regolament (UE) Nru 

649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill40 għandhom iwettqu l-funzjonijiet 

amministrattivi marbutin mal-

implimentazzjoni tat-tali restrizzjonijiet. 

(10) Il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni 

tal-merkurju stabbilita fir-Regolament 

(KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill39 għandha tkun 

ikkomplementata bi projbizzjoni fuq l-

importazzjoni tal-merkurju għal użi 

apparti r-rimi bħala skart. L-awtoritajiet 

nazzjonali ddeżinjati skont ir-Regolament 

(UE) Nru 649/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill40 għandhom 

iwettqu l-funzjonijiet amministrattivi 

marbutin mal-implimentazzjoni tat-tali 

miżuri. 

__________________ __________________ 

39 Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni 

tal-merkurju metalliku u ta' ċerti komposti 

u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-

merkurju metalliku (ĠU L 304, 

14.11.2008, p. 75). 

39 Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni 

tal-merkurju metalliku u ta' ċerti komposti 

u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-

merkurju metalliku (ĠU L 304, 

14.11.2008, p. 75). 

40 Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-

importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi 

(ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60). 

40 Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-

importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi 

(ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60). 

Or. en 
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Emenda  118 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni 

tal-merkurju stabbilita fir-Regolament 

(KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill39 għandha tkun 

ikkomplementata b'restrizzjonijiet fuq l-

importazzjoni tal-merkurju skont is-sors, l-

użu maħsub u l-post ta' oriġini tal-

merkurju. L-awtoritajiet nazzjonali 

ddeżinjati skont ir-Regolament (UE) Nru 

649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill40 għandhom iwettqu l-funzjonijiet 

amministrattivi marbutin mal-

implimentazzjoni tat-tali restrizzjonijiet. 

(10) Skont ir-Regolament (KE) Nru 

1102/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill39, il-projbizzjoni fuq l-

esportazzjoni tal-merkurju għandha tkun 

ikkomplementata b'restrizzjonijiet fuq l-

importazzjoni tal-merkurju skont is-sors, l-

użu maħsub u l-post ta' oriġini tal-

merkurju. L-awtoritajiet nazzjonali 

ddeżinjati skont ir-Regolament (UE) Nru 

649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill40 għandhom iwettqu l-funzjonijiet 

amministrattivi marbutin mal-

implimentazzjoni tat-tali restrizzjonijiet. 

__________________ __________________ 

39 Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni 

tal-merkurju metalliku u ta' ċerti komposti 

u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-

merkurju metalliku (ĠU L 304, 

14.11.2008, p. 75). 

39 Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni 

tal-merkurju metalliku u ta' ċerti komposti 

u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-

merkurju metalliku (ĠU L 304, 

14.11.2008, p. 75). 

40 Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-

importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi 

(ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60). 

40 Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-

importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi 

(ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60). 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi evitat nuqqas ta' merkurju jew il-komposti tiegħu li jintużaw bħala materja prima 

fl-industriji li jipproduċu l-prodotti li fihom il-merkurju (awtorizzati skont l-Anness III ta' dan 

ir-Regolament), l-Unjoni għandha tkun kapaċi timporta l-merkurju taħt ċerti kundizzjonijiet. 

 

Emenda  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 



 

AM\1100259MT.doc 17/144 PE585.758v01-00 

 MT 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li jirrappreżentaw sehem 

sinifikanti mill-użu tal-merkurju u 

komposti tal-merkurju fi ħdan l-Unjoni u 

f'livell globali għandhom ikunu pprojbiti. 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li jirrappreżentaw sehem 

sinifikanti mill-użu tal-merkurju u 

komposti tal-merkurju fi ħdan l-Unjoni u 

f'livell globali għandhom ikunu pprojbiti; 

l-użu ssoktat għandu jkun issorveljat 

b'mod rigoruż u għandu jissodisfa l-

kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 3 u 4 

ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li jirrappreżentaw sehem 

sinifikanti mill-użu tal-merkurju u 

komposti tal-merkurju fi ħdan l-Unjoni u 

f'livell globali għandhom ikunu pprojbiti. 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li jirrappreżentaw sehem 

sinifikanti mill-użu tal-merkurju u 

komposti tal-merkurju fi ħdan l-Unjoni 

għandhom ikunu pprojbiti, dment li tali 

projbizzjonijiet ma jwasslux għal żieda fir-

rilaxx totali ta' merkurju f'livell globali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-UE għandha tkun tista' timporta skart tal-merkurju minn pajjiżi terzi li ma għandhomx il-

kapaċità li jittrattaw l-iskart kif xieraq, u b'hekk tnaqqas ir-riskju ta' rilaxx mhux intenzjonat 

ta' merkurju fl-ambjent. 
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Emenda  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li jirrappreżentaw sehem 

sinifikanti mill-użu tal-merkurju u 

komposti tal-merkurju fi ħdan l-Unjoni u 

f'livell globali għandhom ikunu pprojbiti. 

(11) L-esportazzjoni, l-importazzjoni u 

l-manifattura ta' firxa ta' prodotti miżjudin 

bil-merkurju li ma jikkonformawx mal-

limiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 

applikabbli tal-Unjoni, u li 
jirrappreżentaw sehem sinifikanti mill-użu 

tal-merkurju u komposti tal-merkurju fi 

ħdan l-Unjoni u f'livell globali għandhom 

ikunu pprojbiti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għandhomx japplikaw standards differenti għal swieq interni u dawk esterni. 

 

Emenda  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Dan ir-Regolament ma għandux 

jipprevjeni l-esportazzjoni, l-importazzjoni 

u l-manifattura ta' prodotti mediċinali li 

jipprovdu benefiċċji għas-saħħa 

sinifikanti li jistgħu jintwerew bil-provi 

fejn ma jkun hemm ebda sustanza attiva 

mingħajr merkurju disponibbli bħala 

alternattiva. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Mediċini bil-merkurju miżjud li jġibu magħhom benefiċċji sinifikanti għas-saħħa u li fihom il-

merkurju bħala sustanza attiva ma jistax jiġi sostitwit ma għandhomx ikunu soġġetti għal 

projbizzjoni, kif diġà huwa l-każ skont ir-Regolament 1102/2008. 

 

Emenda  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għaldaqstant, dan ir-Regolament 

għandu jkollu bażi ġuridika li tinqasam fi 

tnejn,l-Artikoli 192(1) u 207 tat-TFUE, 

billi għandu l-għan li jħares l-ambjent kif 

ukoll is-saħħa tal-bniedem u jiżgura 

uniformità fir-rigward tal-aspetti 

kummerċjali tiegħu permezz tal-

projbizzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-

esportazzjoni u l-importazzjoni li 

jaffettwaw il-merkurju, il-komposti tal-

merkurju u l-prodotti miżjudin bil-

merkurju. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għaldaqstant, dan ir-Regolament 

għandu jkollu bażi ġuridika li tinqasam fi 

tnejn,l-Artikoli 192(1) u 207 tat-TFUE, 

billi għandu l-għan li jħares l-ambjent kif 

ukoll is-saħħa tal-bniedem u jiżgura 

uniformità fir-rigward tal-aspetti 

kummerċjali tiegħu permezz tal-

(12) Peress li l-objettiv ewlieni ta' dan 

ir-Regolament huwa li jħares l-ambjent kif 

ukoll is-saħħa tal-bniedem mill-effetti 

negattivi tal-merkurju, dan ir-Regolament 

għandu jkollu l-Artikolu 192(1) TFUE 

bħala l-bażi ġuridika tiegħu. 
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projbizzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-

esportazzjoni u l-importazzjoni li 

jaffettwaw il-merkurju, il-komposti tal-

merkurju u l-prodotti miżjudin bil-

merkurju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-bażi ġuridika għandha tirrifletti l-objettiv ewlieni tal-leġiżlazzjoni u l-Konvenzjoni, jiġifieri 

li titħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 

 

Emenda  125 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għaldaqstant, dan ir-Regolament 

għandu jkollu bażi ġuridika li tinqasam fi 

tnejn,l-Artikoli 192(1) u 207 tat-TFUE, 

billi għandu l-għan li jħares l-ambjent kif 

ukoll is-saħħa tal-bniedem u jiżgura 

uniformità fir-rigward tal-aspetti 

kummerċjali tiegħu permezz tal-

projbizzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-

esportazzjoni u l-importazzjoni li 

jaffettwaw il-merkurju, il-komposti tal-

merkurju u l-prodotti miżjudin bil-

merkurju. 

(12) Dan ir-Regolament għandu l-għan 

li jħares l-ambjent kif ukoll is-saħħa tal-

bniedem u jiżgura uniformità fir-rigward 

tal-aspetti kummerċjali tiegħu permezz tal-

projbizzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-

esportazzjoni u l-importazzjoni li 

jaffettwaw il-merkurju, il-komposti tal-

merkurju u l-prodotti miżjudin bil-

merkurju, u għandu jkollu bażi ġuridika li 

tinqasam fi tnejn, jiġifieri l-

Artikoli 192(1) u 207 tat-TFUE. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba n-natura transfruntiera tal-merkurju, dan ir-Regolament għandu jkollu dimensjoni 

esterna sabiex jinkoraġġixxi t-tnaqqis fit-tniġġis mill-merkurju f'pajjiżi terzi. L-

importazzjonijiet fl-Unjoni tal-iskart tal-merkurju għal finijiet ta' stabbilizzazzjoni minn 

pajjiżi terzi li ma għandhomx ir-riżorsi finanzjarji biex jittrattaw dan l-iskart perikoluż b'mod 

korrett u/jew il-kwantitajiet suffiċjenti ta' skart li jiġġustifikaw il-kostruzzjoni ta' unità ta' 

stabbilizzazzjoni huma eżempju ċar ta' dan. 
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Emenda  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għaldaqstant, dan ir-Regolament 

għandu jkollu bażi ġuridika li tinqasam fi 

tnejn,l-Artikoli 192(1) u 207 tat-TFUE, 

billi għandu l-għan li jħares l-ambjent kif 

ukoll is-saħħa tal-bniedem u jiżgura 

uniformità fir-rigward tal-aspetti 

kummerċjali tiegħu permezz tal-

projbizzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-

esportazzjoni u l-importazzjoni li 

jaffettwaw il-merkurju, il-komposti tal-

merkurju u l-prodotti miżjudin bil-

merkurju. 

(12) Dan ir-Regolament għandu jkollu l-

Artikolu 192(1) tat-TFUE bħala l-bażi 

ġuridika tiegħu, billi għandu l-għan li 

jħares l-ambjent kif ukoll is-saħħa tal-

bniedem. Għaldaqstant, l-esportazzjoni u 

l-importazzjoni li jaffettwaw il-merkurju, 

il-komposti tal-merkurju u l-prodotti 

miżjudin bil-merkurju għandhom ikunu 

soġġetti għal kunsiderazzjonijiet dwar l-

ambjent u s-saħħa tal-bniedem. 

Or. en 

 

Emenda  127 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Bil-għan li jitnaqqsu l-

importazzjonijiet tal-merkurju u l-ħżin 

tal-iskart tal-merkurju, kemm jekk 

stabbilizzat jew parzjalment stabbilizzat, l-

użu tal-merkurju miksub permezz tar-

riċiklaġġ għandu jiġi inkoraġġit fejn 

possibbli. 

Or. fr 

 

Emenda  128 

Michel Dantin 
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Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Dan ir-Regolament japplika 

mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-

acquis applikabbli tal-Unjoni li 

jistabbilixxu rekwiżiti iktar stretti għat-tali 

prodotti, inkluż f'termini tal-kontenut 

massimu ta' merkurju tagħhom. 

(13) Dan ir-Regolament japplika 

mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-

acquis applikabbli tal-Unjoni li 

jistabbilixxu rekwiżiti iktar stretti għat-tali 

prodotti, inkluż f'termini tal-kontenut 

massimu ta' merkurju tagħhom, imma 

mingħajr ma jkun ristrett għal dak l-

aspett. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-projbizzjoni tal-esportazzjonijiet ta' prodotti lejn pajjiżi terzi li fihom doża ta' merkurju li 

taqbeż il-limitu tal-UE imma li hija konformi mal-Konvenzjoni ma jkollha l-ebda impatt 

pożittiv fuq is-saħħa u l-ambjent, għaliex in-negozji barranin xorta jistgħu 

jikkummerċjalizzaw dawn il-prodotti barra mill-UE. In-negozji Ewropej biss ikunu qed 

jitqiegħdu fi żvantaġġ, filwaqt li l-kundizzjonijiet tal-produzzjoni ta' negozji barranin mhux 

dejjem jiggarantixxu l-istess livell ta' protezzjoni bħall-UE. 

 

Emenda  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Dan ir-Regolament għandu l-għan 

li jipproteġi s-saħħa tal-bniedem filwaqt li 

jiżgura wkoll id-disponibbiltà ta' prodotti 

medikati u mediċinali li fihom il-merkurju 

li jagħtu benefiċċji ppruvati għas-saħħa li 

għalihom ma jeżistux alternattivi 

mingħajr merkurju. 

Or. fr 

Emenda  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 



 

AM\1100259MT.doc 23/144 PE585.758v01-00 

 MT 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) B'konformità mal-Artikolu 193 

TFUE, dan ir-Regolament ma għandux 

jipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu 

jew jintroduċu miżuri protettivi aktar 

strinġenti, dment li tali miżuri jkunu 

kompatibbli mat-Trattati u l-Kummissjoni 

tkun ġiet innotifikata. 

Or. en 

 

Emenda  131 

Susanne Melior 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju bil-għan li jitnaqqsu l-

emissjonijiet u r-rilaxxi totali ta' merkurju 

mit-tali proċessi tal-produzzjoni b'50 fil-

mija sal-2020 meta mqabbla mal-2010 

sabiex jiġu limitati l-impatti fuq l-ambjent 

u s-saħħa. Għandhom jittieħdu miżuri 

sabiex jitnaqqas l-użu tal-merkurju u jiġi 

eliminat b'mod gradwali l-użu tiegħu fit-

tali proċessi tal-produzzjoni mill-aktar fis 

possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien 

10 snin mid-dħul fis-seħħ tal-

Konvenzjoni. 

Or. en 
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Emenda  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju bil-għan li jitnaqqsu l-

emissjonijiet u r-rilaxxi totali ta' merkurju 

mit-tali proċessi tal-produzzjoni b'50 % 

sal-2020 meta mqabbla mal-2010 sabiex 

jiġu limitati l-impatti fuq l-ambjent u s-

saħħa. Għandhom jittieħdu miżuri sabiex 

jitnaqqas l-użu tal-merkurju u jiġi 

eliminat b'mod gradwali l-użu tiegħu fit-

tali proċessi tal-produzzjoni mill-aktar fis 

possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien 

10 snin mid-dħul fis-seħħ tal-

Konvenzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tinżamm konformità mal-Konvenzjoni ta' Minamata, l-UE għandha tieħu t-test tal-

Anness B, Parti II tal-Konvenzjoni. 

 

Emenda  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

(14) Billi proċessi alternattivi għall-

produzzjoni mingħajr merkurju huma 

disponibbli, għandhom jiġu stabbiliti l-
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kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

kundizzjonijiet operatorji temporanji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. Barra minn hekk, sabiex l-

industrija tkun tista' tagħmel investimenti 

biżżejjed bil-quddiem, jeħtieġ li tiġi 

stabbilita data kemm jista' jkun malajr 

għall-introduzzjoni ta' projbizzjoni fuq il-

merkurju fil-produzzjoni tal-metilat jew 

tal-etilat tas-sodju jew tal-potassju. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Alternattivi mingħajr merkurju diġà huma disponibbli għall-produzzjoni tal-metilat jew tal-

etilat tas-sodju jew tal-potassju. Il-Konvenzjoni nnifisha tħeġġeġ lill-Partijiet jiżguraw "l-

eliminazzjoni gradwali ta' dan l-użu kemm jista' jkun malajr possibbli". Fl-emendi, qed jiġi 

propost li dan jinkiseb fl-2023. 

 

Emenda  134 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

(14) Il-produzzjoni tal-metilat jew tal-

etilat tas-sodju jew tal-potassju permezz ta' 

proċess bl-użu tal-merkurju għandha 

finalment tiġi pprojbita. Fin-nuqqas ta' 

proċess rilevanti disponibbli mingħajr 

merkurju għall-produzzjoni tal-metilat 

jew tal-etilat tal-potassju, il-perjodu ta' 

deroga għandu jiġi estiż għal perjodu 

massimu speċifikat u/jew sakemm proċess 

mingħajr merkurju jkun tqies 

teknikament u ekonomikament fattibbli. 

Or. fr 

 

Emenda  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 
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Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. Eliminazzjoni gradwali u 

sostituzzjoni ma' proċessi tal-produzzjoni 

fattibbli mingħajr merkurju għandhom 

iseħħu mill-aktar fis possibbli. 

Or. en 

 

Emenda  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fin-nuqqas ta' proċessi rilevanti 

disponibbli għall-produzzjoni mingħajr 

merkurju, għandhom jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet operatorji għall-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilattas-

sodju jew tal-potassju li jinvolvu l-użu tal-

merkurju. 

(14) Il-produzzjoni ta' metilat jew etilat 

tas-sodju jew tal-potassju li tinvolvi l-użu 

ta' merkurju għandha tiġi pprojbita. Fin-

nuqqas ta' proċessi rilevanti disponibbli 

għall-produzzjoni mingħajr merkurju 

għall-metilat jew għall-etilat tal-potassju, 

għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 

operatorji u l-perjodu ta' eliminazzjoni 

gradwali għat-tali produzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti ġodda miżjudin bil-merkurju u l-

istabbiliment ta' proċessi ġodda tal-

manifattura bbażati fuq il-merkurju jżidu l-

użu tal-merkurju u l-komposti tal-merkurju 

u l-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni. 

Għalhekk, attivitajiet ġodda bħal dawn 

għandhom ikunu pprojbiti sakemm 

valutazzjoni ma turix li dawn l-użi 

jipprovdu benefiċċji sinifikanti għall-

ambjent u s-saħħa u li ma hemm ebda 

alternattiva teknikament u 

ekonomikament fattibbli bla merkurju 

għad-dispożizzjoni u li tipprovdi t-tali 

benefiċċji. 

(15) Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti ġodda miżjudin bil-merkurju u l-

istabbiliment ta' proċessi ġodda tal-

manifattura bbażati fuq il-merkurju jżidu l-

użu tal-merkurju u l-komposti tal-merkurju 

u l-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni. 

Għalhekk, attivitajiet ġodda bħal dawn 

għandhom ikunu pprojbiti sakemm 

valutazzjoni ma turix li dawn l-użi 

jipprovdu benefiċċji sinifikanti għas-saħħa 

u li ma hemm ebda alternattiva bla 

merkurju għad-dispożizzjoni u li tipprovdi 

t-tali benefiċċji. 

Or. it 

 

Emenda  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti ġodda miżjudin bil-merkurju u l-

istabbiliment ta' proċessi ġodda tal-

manifattura bbażati fuq il-merkurju jżidu l-

użu tal-merkurju u l-komposti tal-merkurju 

u l-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni. 

Għalhekk, attivitajiet ġodda bħal dawn 

għandhom ikunu pprojbiti sakemm 

valutazzjoni ma turix li dawn l-użi 

jipprovdu benefiċċji sinifikanti għall-

ambjent us-saħħa u li ma hemm ebda 

alternattiva teknikament u ekonomikament 

fattibbli bla merkurju għad-dispożizzjoni u 

li tipprovdi t-tali benefiċċji. 

(15) Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti ġodda miżjudin bil-merkurju u l-

istabbiliment ta' proċessi ġodda tal-

manifattura bbażati fuq il-merkurju jżidu l-

użu tal-merkurju u l-komposti tal-merkurju 

u l-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni. 

Għalhekk, attivitajiet ġodda bħal dawn 

għandhom ikunu pprojbiti sakemm 

valutazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji ma 

turix li dawn l-użi jipprovdu benefiċċji 

sinifikanti għall-ambjent us-saħħa u li ma 

hemm ebda alternattiva teknikament u 

ekonomikament fattibbli bla merkurju 

għad-dispożizzjoni u li tipprovdi t-tali 

benefiċċji. 
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Or. en 

 

Emenda  139 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-użu tal-merkurju u l-komposti 

tal-merkurju fl-ASGM jirrappreżenta 

sehem sinifikanti mill-użu u mill-

emissjonijiet tal-merkurju madwar id-dinja 

u, għalhekk, dan għandu jiġi rregolat. 

(16) L-użu tal-merkurju u l-komposti 

tal-merkurju fl-ASGM jirrappreżenta 

sehem sinifikanti mill-użu u mill-

emissjonijiet tal-merkurju madwar id-dinja 

u, għalhekk, dan għandu jiġi rregolat 

b'mod immedjat. 

Or. el 

 

Emenda  140 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Huwa essenzjali li l-iskart tal-

merkurju jkun traċċabbli sabiex jiġi 

żgurat li jiġi ttrattat u mormi kif xieraq u 

biex jiġi evitat l-użu illegali tiegħu. 

Għalhekk, sistema ta' traċċabbiltà 

effettiva tul il-katina kollha tal-ġestjoni 

tal-iskart tal-merkurju jeħtieġ li tiġi 

introdotta fil-livell tal-Unjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  141 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Fid-dawl tal-isforzi biex jiġu 

żviluppati u promossi sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli fl-Istati Membri tal-UE, il-

kontribuzzjoni tal-bijomassa għall-

emissjonijiet tal-merkurju għandha 

tingħata attenzjoni immedjata. 

Or. el 

 

Emenda  142 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Is-sensibilizzazzjoni u l-

edukazzjoni dwar is-saħħa bucco-dentali 

hija l-aktar mod effettiv kif jiġi evitat it-

taħsir u, għalhekk, kif jitnaqqas l-użu tar-

restorazzjoni dentali bħall-amalgama 

dentali. L-Istati Membri għandhom 

jippromwovu s-saħħa bucco-dentali, 

pereżempju billi jistabbilixxu objettivi 

nazzjonali. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li tiġi indirizzata l-kwistjoni ewlenija sabiex jitnaqqas l-użu ta' kwalunkwe 

metodu ta' restorazzjoni dentali. Il-promozzjoni tas-saħħa bucco-dentali hija prekawzjoni 

effettiva għall-prevenzjoni tat-taħsir li hija materja ta' kompetenza nazzjonali. Hija waħda 

mir-rakkomandazzjonijiet li tagħmel il-Konvenzjoni. 

 

Emenda  143 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata ddożata minn qabel u l-

implimentazzjoni tas-separaturi tal-

amalgama għandhom isiru obbligatorji 

sabiex il-prattikanti dentali u l-pazjenti 

jkunu protetti kontra l-esponiment għall-

merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Biex jiġi żgurat 

li s-separaturi tal-amalgama jkunu 

effettivi, rekwiżiti minimi għall-

prestazzjoni tat-tagħmir u għall-ġestjoni 

tal-iskart tal-amalgama mill-prattikanti 

għandhom jiġu ggarantiti fil-livell tal-

Unjoni. Minħabba d-daqs tal-impriżi fis-

settur tad-dentistrija affettwati minn din il-

bidla, jixraq li jingħata biżżejjed żmien 

sakemm dawn jadattaw għad-dispożizzjoni 

l-ġdida. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tat-terminu "ddożata minn qabel" hija maħsuba biex tispeċifika li l-kapsuli 

għandhom jintużaw darba għal xogħol ta' tiswija dentali, u ma jerġgħux jintużaw. 

 

Emenda  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

(17) L-użu tal-amalgama dentali għandu 

jkun ipprojbit għat-trattament ta' tfal u 

nisa tqal u li qed ireddgħu, u l-

eliminazzjoni gradwali tal-użu tagħha 

għat-trattament tal-pazjenti kollha u fit-

taħriġ tad-dentisti għandha tkun objettiv 
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merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

ukoll. L-implimentazzjoni tas-separaturi 

tal-amalgama b'effiċjenza minima taż-

żamma għandhom isiru obbligatorji sabiex 

il-prattikanti dentali u l-pazjenti jkunu 

protetti kontra l-esponiment għall-merkurju 

u jiġi żgurat li l-iskart tal-merkurju li 

jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-ambjent, iżda 

jinġabar u jkun soġġett għal ġestjoni 

korretta tal-iskart. Minħabba d-daqs tal-

impriżi fis-settur tad-dentistrija affettwati 

minn din il-bidla, jixraq li jingħata 

biżżejjed żmien sakemm dawn jadattaw 

għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

Or. en 

 

Emenda  145 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u 

l-pazjenti jkunu protetti kontra l-

esponiment għall-merkurju u jiġi żgurat li 

l-iskart tal-merkurju li jirriżulta ma jiġix 

rilaxxat fl-ambjent, iżda jinġabar u jkun 

soġġett għal ġestjoni korretta tal-iskart. 

Minħabba d-daqs tal-impriżi fis-settur 

tad-dentistrija affettwati minn din il-bidla, 

jixraq li jingħata biżżejjed żmien sakemm 

dawn jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama diġà huma 

mifruxa fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-

miżuri flimkien mal-ġbir u l-ġestjoni soda 

tal-amalgama dentali u l-iskart tal-

amalgama huma meqjusa bħala biżżejjed 

fit-tnaqqis tar-rilaxxi tal-merkurju minn 

dan is-settur, imma jonqsu milli 

jindirizzaw il-problema ta' domanda 

perpetwa għall-merkurju fl-Unjoni u l-

impatt negattiv fuq l-ambjent. Biex 

jitħarsu d-dentisti, il-pazjenti u l-ambjent 

mill-esponiment għall-merkurju, l-użu ta' 

amalgama dentali għandu jiġi eliminat 

b'mod gradwali, kif diġà huwa l-każ 

f'diversi pajjiżi tal-Unjoni. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Modifika żgħira tal-emenda 19 mir-rapporteur sabiex jiġi speċifikat l-iskop tas-separaturi tal-

amalgama. 

 

Emenda  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida u li s-

settur tad-dentistrija jitħeġġeġ sabiex 

inaqqas l-użu tal-amalgama dentali b'mod 

gradwali u permanenti. 

Or. en 

 

Emenda  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

(17) Sakemm issir l-eliminazzjoni totali 

tal-użu tal-merkurju fid-dentistrija, l-użu 

tal-amalgama dentali f'forma inkapsulata u 

l-implimentazzjoni tas-separaturi tal-
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pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

amalgama għandhom isiru obbligatorji 

sabiex il-prattikanti dentali u l-pazjenti 

jkunu protetti kontra l-esponiment għall-

merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. 

Or. it 

 

Emenda  148 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta ma jiġix rilaxxat fl-

ambjent, iżda jinġabar u jkun soġġett għal 

ġestjoni korretta tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

(17) L-użu tal-amalgama dentali f'forma 

inkapsulata u l-implimentazzjoni tas-

separaturi tal-amalgama għandhom isiru 

obbligatorji sabiex il-prattikanti dentali u l-

pazjenti jkunu protetti kontra l-esponiment 

għall-merkurju u jiġi żgurat li l-iskart tal-

merkurju li jirriżulta, taħt l-ebda 

ċirkostanza, ma jiġi rilaxxat fl-ambjent, 

iżda jinġabar u jkun soġġett għal ġestjoni 

korretta u legali tal-iskart. Minħabba d-

daqs tal-impriżi fis-settur tad-dentistrija 

affettwati minn din il-bidla, jixraq li 

jingħata biżżejjed żmien sakemm dawn 

jadattaw għad-dispożizzjoni l-ġdida. 

Or. el 

 

Emenda  149 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) L-Istati Membri għandhom 

jintalbu jappoġġjaw it-taħriġ tal-istudenti 

u d-dentisti fl-użu ta' alternattivi mingħajr 

merkurju, b'mod partikolari għal gruppi 

vulnerabbli bħal nisa tqal u tfal, u 

jinkoraġġixxu r-riċerka u l-innovazzjoni 

fis-saħħa bucco-dentali sabiex jittejjeb l-

għarfien dwar materjali u tekniki ta' 

restorazzjoni eżistenti u jiġu żviluppati 

materjali ġodda. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ir-riċerka fil-materjali ta' restorazzjoni għandha tiġi inkoraġġita, b'mod partikolari fir-

rigward ta' materjali ġodda, li dwarhom l-għarfien jibqa' limitat u analiżi kompluta tar-riskju 

ma tistax titwettaq. Hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet li tagħmel il-Konvenzjoni. 

 

Emenda  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Il-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' 

Minamata ħadu impenn li jieħdu miżuri 

sabiex iħeġġu lil organizzazzjonijiet 

professjonali u skejjel tad-dentisti 

jedukaw u jħarrġu lil professjonisti u 

studenti dentali fuq l-użu ta' alternattivi 

għar-restorazzjoni tas-snien mingħajr 

merkurju u fuq il-promozzjoni tal-aħjar 

prattiki tal-ġestjoni; dawn il-miżuri 

għandhom jiġu kkunsidrati meta tiġi 

riveduta d-Direttiva 2005/36/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. 

 __________________ 
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 1a Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 ta' Settembru 2005 dwar ir-

rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 

(ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22). 

Or. en 

 

Emenda  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17b) Il-ħżin permanenti ta' merkurju 

metalliku għandu jiġi evitat sabiex jiġi 

żgurat li ma jkunx disponibbli bħala 

komodità. Sabiex jiġi żgurat ir-rimi sikur 

fit-tul tiegħu, il-merkurju metalliku 

għandu jiġi ttrasformat f'forma 

solidifikata qabel ma jinħażen b'mod 

permanenti. 

Or. en 

 

Emenda  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17c) Sal-2017 se jiġu ġġenerati aktar 

minn 6 000 tunnellata skart tal-merkurju 

metalliku fl-Unjoni, l-aktar bħala riżultat 

tad-dekummissjonar obbligatorju taċ-

ċelloli tal-merkurju fl-industrija tal-chlor-

alkali skont id-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/732/UE1a. Minħabba l-
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kapaċità limitata disponibbli għat-twettiq 

tas-solidifikazzjoni tal-iskart tal-merkurju 

likwidu, il-ħżin temporanju tal-iskart tal-

merkurju likwidu għandu jibqa' permess 

skont dan ir-Regolament, għal perjodu ta' 

żmien twil biżżejjed sabiex tiġi żgurata s-

solidifikazzjoni ta' dan l-iskart kollu 

ġġenerat, iżda f'faċilitajiet ta' fuq l-art 

biss. 

 __________________ 

 1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/732/UE tad-

9 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-

konklużjonijiet tal-aqwa tekniki 

disponibbli (BAT), skont id-

Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

emissjonijiet industrijali. għall-

produzzjoni tal-chlor-alkali (ĠU L 332, 

11.12.2013, p. 34). 

Or. en 

 

Emenda  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Ħafna mill-kriterji stabbiliti fid-

Direttiva tal-Kunsill 1999/31KE41 għall-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

għandhom japplikaw għall-ħżin 

permanenti tal-iskart tal-merkurju 

f'faċilitajiet tal-ħżin taħt l-art. L-

applikabbiltà ta' wħud minn dawk il-

kriterji għandha tiddependi mill-

karatteristiċi speċifiċi ta' kull faċilità tal-

ħżin taħt l-art, kif stabbilit mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

inkarigati mill-implimentazzjoni tad-

Direttiva 1999/31/KE. 

imħassar 

__________________  
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41 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 

f'terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1). 

 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta għandha l-għan li tistabbilixxi l-istess rekwiżiti għall-ħżin temporanju bħall-ħżin 

permanenti. Madankollu, dan l-element ewlieni tal-proposta tal-Kummissjoni mhuwiex 

appoġġjat minn valutazzjoni tal-impatt. 

 

Emenda  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Ħafna mill-kriterji stabbiliti fid-

Direttiva tal-Kunsill 1999/31KE41 għall-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

għandhom japplikaw għall-ħżin 

permanenti tal-iskart tal-merkurju 

f'faċilitajiet tal-ħżin taħt l-art. L-

applikabbiltà ta' wħud minn dawk il-

kriterji għandha tiddependi mill-

karatteristiċi speċifiċi ta' kull faċilità tal-

ħżin taħt l-art, kif stabbilit mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

inkarigati mill-implimentazzjoni tad-

Direttiva 1999/31/KE. 

imħassar 

__________________  

41 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 

f'terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1). 

 

Or. en 

 

Emenda  155 

Michel Dantin 
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Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Ħafna mill-kriterji stabbiliti fid-

Direttiva tal-Kunsill 1999/31KE41 għall-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

għandhom japplikaw għall-ħżin 

permanenti tal-iskart tal-merkurju 

f'faċilitajiet tal-ħżin taħt l-art. L-

applikabbiltà ta' wħud minn dawk il-

kriterji għandha tiddependi mill-

karatteristiċi speċifiċi ta' kull faċilità tal-

ħżin taħt l-art, kif stabbilit mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

inkarigati mill-implimentazzjoni tad-

Direttiva 1999/31/KE. 

(18) Il-ħżin permanenti tal-merkurju 

likwidu għandu jiġi pprojbit sabiex jevita 

l-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-

ambjent u biex jevita l-użu illegali tiegħu. 

__________________  

41 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 

f'terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1). 

 

Or. fr 

 

Emenda  156 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Ħafna mill-kriterji stabbiliti fid-

Direttiva tal-Kunsill 1999/31KE41 għall-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

għandhom japplikaw għall-ħżin 

permanenti tal-iskart tal-merkurju 

f'faċilitajiet tal-ħżin taħt l-art. L-

applikabbiltà ta' wħud minn dawk il-

kriterji għandha tiddependi mill-

karatteristiċi speċifiċi ta' kull faċilità tal-

ħżin taħt l-art, kif stabbilit mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

inkarigati mill-implimentazzjoni tad-

(18) L-iskart tal-merkurju għandu jiġi 

solidifikat qabel kwalunkwe rimi finali. Il-

ħżin temporanju għal perjodu limitat 

huwa neċessarju fid-dawl tal-kapaċitajiet 

limitati għal solidifikazzjoni. Fid-dawl tal-

problemi rikorrenti ta' stabbiltà fil-

faċilitajiet ta' ħżin ta' taħt l-art, l-iskart 

tal-merkurju solidifikat għandu jintrema 

biss fuq l-art f'faċilitajiet adegwati u 

f'kundizzjonijiet adegwati. Ħafna mill-

kriterji stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 

1999/31/KE41 għall-ħżin temporanju tal-
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Direttiva 1999/31/KE. iskart tal-merkurju għandhom japplikaw 

għar-rimi permanenti tal-iskart tal-

merkurju solidifikat. 

__________________ __________________ 

41 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 

f'terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1). 

41 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 

f'terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-iskart tal-merkurju pur huwa likwidu. Ma għandux jintrema jew jinħażen bħala tali, ħlief 

għall-ħżin temporanju sakemm isseħħ is-solidifikazzjoni sabiex titqies il-kapaċità limitata 

għas-solidifikazzjoni. Fid-dawl tal-problemi rikorrenti ta' stabbiltà fil-faċilitajiet ta' ħżin ta' 

taħt l-art, l-iskart tal-merkurju solidifikat għandu jintrema biss fuq l-art f'faċilitajiet adegwati 

u f'kundizzjonijiet adegwati. 

 

Emenda  157 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Siti kontaminati jikkontribwixxu 

għal mobilizzazzjoni mill-ġdid u 

emissjonijiet u rilaxxi mill-ġdid ta' 

merkurju fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma. 

Fin-nuqqas ta' informazzjoni 

komprensiva dwar siti kontaminati 

abbandunati, l-iżvilupp ta' inventarju u 

linji gwida għall-ġestjoni tas-siti 

kontaminati kollha fl-Unjoni huwa 

meħtieġ. Sabiex ikun hemm lok għal dak 

l-iżvilupp, is-setgħa li jiġu adottati atti 

skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 

tal-istabbiliment tal-metodi u l-approċċi 

għall-ġestjoni ekoloġikament sostenibbli u 

rimedjazzjoni ta' siti kontaminati bil-

merkurju jew komposti tal-merkurju, 

b'konformità mal-prinċipju ta' min 

iniġġes iħallas. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Modifika żgħira tal-emenda 21 mir-rapporteur sabiex tiżdied referenza għall-prinċipju ta' 

min iniġġes iħallas. 

 

Emenda  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 18a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Il-ħżin permanenti mingħajr 

trattament minn qabel ta' merkurju 

metalliku li huwa meqjus bħala skart 

għandu jiġi eskluż minħabba r-riskji li 

joħloq, bħala sustanza estremament 

perikoluża fl-istat likwidu tagħha. Qabel 

il-ħżin permanenti tal-iskart tal-merkurju, 

l-operazzjonijiet rilevanti biex 

jistabbilizzaw u jissolidifikaw dan l-iskart 

għandhom jitwettqu sabiex jitnaqqsu 

dawn ir-riskji, f'konformità mal-

Artikolu 6 tad-Direttiva 1999/31/KE. Il-

ħżin permanenti (jew ir-rimi) tal-iskart 

tal-merkurju għandu jkun permess biss 

wara li jkun ġie ssolidifikat. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Il-merkurju metalliku huwa likwidu, u l-ġestjoni ta' dan l-iskart toħloq riskji ikbar milli fil-każ 

tas-solidi. Id-Direttiva 1999/31/KE tipprojbixxi l-aċċettazzjoni ta' skart likwidu f'miżbliet. 

B'analoġija u fid-dawl tan-natura perikoluża tiegħu, l-istess għandu japplika għall-iskart tal-

merkurju. Biex jiġu mminimizzati r-riskji, il-ħżin permanenti għandu jkun permess biss meta 

l-iskart tal-merkurju jkun l-ewwel għadda minn trattament ta' stabbilizzazzjoni u 

solidifikazzjoni. 

 

Emenda  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Proposta għal regolament 

Premessa 18b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) Is-sikurezza tal-ħżin permanenti 

taħt l-art jew f'minjieri tal-melħ għandha 

tiġi analizzata bir-reqqa, għaliex 

m'hemmx studji li jivvalutaw b'mod 

adegwat ir-riskji marbuta ma' din il-

forma ta' ħżin għall-iskart tal-merkurju. 

Il-Kummissjoni tista' tfassal 

rakkomandazzjonijiet għall-karatteristiċi 

tal-faċilitajiet għall-ħżin permanenti tal-

iskart tal-merkurju. Tista' wkoll 

tipproponi reviżjoni tad-

Direttiva 1999/31/KE. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tqis il-ħżin taħt l-art bħala l-għażla ppreferuta għar-rimi tal-iskart tal-merkurju u 

tikklassifika l-minjieri tal-melħ bħala l-"punt ta' referenza" tas-sikurezza li permezz tiegħu siti 

oħra tal-ħżin taħt l-art għandhom jitkejlu. Ma ngħatatx evidenza biżżejjed bħala appoġġ għal 

dawn iż-żewġ elementi tal-proposta. Jeħtieġ li nivvalutaw jekk saff tal-melħ jagħmilx kavità 

taħt l-art aktar sikura. Jeħtieġ li nivvalutaw ukoll jekk, minħabba l-karatteristiċi tal-iskart tal-

merkurju, il-ħżin taħt l-art għandux ikun ippreferut mill-ħżin fuq l-art. 

 

Emenda  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

tkun allinjata mad-Deċiżjonijiet tal-

Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni 

appoġġjata mill-Unjoni, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha 

tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 

tal-emendar tal-annessi għal dan ir-

(19) Sabiex il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

tkun allinjata mad-Deċiżjonijiet tal-

Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni 

appoġġjata mill-Unjoni, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha 

tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 

tal-emendar tal-annessi għal dan ir-
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Regolament u tissupplimenta dan ir-

Regolament b'rekwiżiti tekniċi għall-ħżin 

temporanju ambjentalment korrett tal-

merkurju u l-komposti tal-merkurju. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, 

anke fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, 

meta tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 

xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Regolament. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 

tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti. 

Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti 

delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 

simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 

rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Sabiex ikunu żgurati 

kundizzjonijiet uniformi għall-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 

fir-rigward tal-projbizzjoni jew l-

awtorizzazzjoni ta' prodotti u proċessi 

ġodda li jużaw il-merkurju u l-obbligi tar-

rapportar, il-Kummissjoni għandha 

tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. 

Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 

182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill42. 

(20) Is-setgħa li tadotta atti skont l-

Artikolu 290 TFUE għandha tkun 

delegata lill-Kummissjoni wkoll b'rabta 

mal-projbizzjoni jew l-awtorizzazzjoni ta' 

prodotti u proċessi ġodda li jużaw il-

merkurju u b'rabta mal-istabbiliment ta' 

rekwiżiti tekniċi għall-ħżin interim li 

jirrispetta l-ambjent tal-merkurju, il-

komposti tal-merkurju u t-taħlitiet tal-

merkurju. 

__________________  

42 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 
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Or. en 

 

Emenda  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 

tas-saħħa tal-bniedem u ta' ħarsien tal-

ambjent mill-merkurju, permezz ta' 

projbizzjoni fuq l-esportazzjoni u l-

importazzjoni tal-merkurju u tal-prodotti 

miżjudin bil-merkurju, restrizzjonijiet fuq 

l-użu tal-merkurju fil-proċessi tal-

manifattura, fil-prodotti, fl-ASGM u fl-

amalgama dentali u l-obbligi applikabbli 

għall-iskart tal-merkurju, ma jistax 

jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda, fid-dawl tal-għamla 

transfruntiera tat-tniġġis tal-merkurju u l-

għamla tal-miżuri li jridu jittieħdu, jistgħu 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 

tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' 

sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 

jintlaħaq dak il-għan, 

(24) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 

tas-saħħa tal-bniedem u ta' ħarsien tal-

ambjent mill-merkurju, permezz ta' 

projbizzjoni fuq l-esportazzjoni u l-

importazzjoni tal-merkurju u tal-prodotti 

miżjudin bil-merkurju, restrizzjonijiet fuq 

l-użu tal-merkurju fil-proċessi tal-

manifattura, fil-prodotti, fl-ASGM, 

permezz tal-użu tal-merkurju, u fl-

amalgama dentali u l-obbligi applikabbli 

għall-iskart tal-merkurju, ma jistax 

jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda, fid-dawl tal-għamla 

transfruntiera tat-tniġġis tal-merkurju u l-

għamla tal-miżuri li jridu jittieħdu, jistgħu 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 

tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' 

sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 

jintlaħaq dak il-għan, 

Or. fr 

 

Emenda  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri u 

kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-

kummerċ, il-manifattura, l-użu u l-ħżin 

temporanju tal-merkurju, il-komposti tal-

merkurju, it-taħlitiet, il-prodotti miżjudin 

bil-merkurju u l-ġestjoni tal-iskart tal-

merkurju. 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri u 

kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-

kummerċ, il-manifattura, l-użu u l-ħżin tal-

merkurju, il-komposti tal-merkurju, it-

taħlitiet, il-prodotti miżjudin bil-merkurju u 

l-ġestjoni tal-iskart tal-merkurju. 

Or. en 

 

Emenda  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. "kompost tal-merkurju" tfisser 

kwalunkwe sustanza li tikkonsisti f'atomi 

tal-merkurju u atomu wieħed jew aktar ta' 

elementi kimiċi oħrajn li jistgħu jiġu 

sseparati f'komponenti differenti biss 

permezz ta' reazzjonijiet kimiċi; 

Or. en 

 

Emenda  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. "estrazzjoni primarja tal-merkurju" 

tfisser estrazzjoni fejn il-materjal prinċipali 

mfittex ikun il-merkurju. 

6. "estrazzjoni primarja tal-merkurju" 

tfisser estrazzjoni fejn il-materjal prinċipali 

mfittex ikun il-merkurju. L-estrazzjoni ma 

għandhiex tkun imħallta mal-ASGM u l-

attivitajiet tal-ipproċessar mhux 

insinifikanti, li jistgħu jwasslu għall-użu 
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tal-merkurju u l-komposti tal-merkurju. 

Or. fr 

 

Emenda  166 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. "ħżin temporanju" tfisser il-ħżin 

tal-merkurju jew tal-komposti tal-

merkurju, li ġew iddefiniti bħala skart, 

għal perjodu limitat ta' żmien qabel ma 

mbagħad ġew solidifikati u ntremew; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandha tiddaħħal definizzjoni ta' ħżin temporanju, peress li l-ħżin temporanju għandu rwol 

importanti fl-immaniġġjar tal-iskart tal-merkurju. Għandu jitqies bħala stadju intermedju 

qabel is-solidifikazzjoni u r-rimi finali. 

 

Emenda  167 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. "ħżin temporanju" tfisser il-ħżin 

tal-iskart tal-merkurju għal perjodu 

limitat qabel il-proċess tar-rimi finali. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-ħżin temporanju huwa l-istadju li jiġi qabel it-trattament tal-iskart tal-merkurju 
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(stabbilizzazzjoni tal-iskart). L-iskart tal-merkurju għandu jiġi stabbilizzat (jew parzjalment 

stabbilizzat) qabel il-ħżin permanenti. 

 

Emenda  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ewwel sottoparagrafu ma għandux ikun 

japplika għall-esportazzjoni tal-komposti 

tal-merkurju elenkati fl-Anness I għal 

riċerka fuq skala tal-laboratorju. 

L-ewwel subparagrafu ma għandux 

japplika għall-esportazzjoni tal-komposti 

tal-merkurju elenkati fl-Anness I għal 

riċerka fuq skala tal-laboratorju, għall-

merkurju f'kapsuli predożati għall-

ġenerazzjoni in-situ tal-amalgama dentali, 

għal tilqimiet u sustanzi għall-ittestjar 

għall-allerġiji u għall-merkurju jew 

komposti tal-merkurju maħsuba għall-

manifattura ta' prodotti mediċinali 

omeopatiċi u antroposofiċi jew l-

ingredjenti farmaċewtiċi attivi tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3 fih projbizzjonijiet fuq l-esportazzjoni għall-merkurju u 

għall-komposti tal-merkurju u għal taħlitiet elenkati fl-Anness I li jintużaw eż. bħala materja 

prima għal skopijiet mediċinali u ma jistgħux jiġu sostitwiti. Bħala konsegwenza, l-

esportazzjoni ta' dik il-materja prima u l-intermedji lil kumpaniji barra mill-UE se tkun 

imxekkla u d-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali omeopatiċi u antroposofiċi miżjuda bil-

merkurju se tonqos. Jeħtieġ li dan jinbidel. 

 

Emenda  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ewwel subparagrafu ma għandux 

japplika għall-esportazzjoni ta' merkurju 

u komposti tal-merkurju u taħlitiet 

elenkati fl-Anness I użati bħala materjal 

tal-bidu għal ingredjenti farmaċewtiċi 

attivi fi preparazzjonijiet omeopatiċi 

mmanifatturati skont il-European 

Pharmacopeia, jekk ikunu ssodisfati l-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

 -  il-manifattur jirrispetta u 

jissottometti rapport annwali dwar il-

konformità b'rabta ma' kwalunkwe 

attività li tinvolvi l-merkurju lill-awtorità 

kompetenti nazzjonali; 

 -  il-prodott mediċinali huwa 

awtorizzat minn awtorità kompetenti 

nazzjonali sabiex jitqiegħed fis-suq bħala 

prodott mediċinali; u 

 -  il-manifattur jikkonforma mar-

rekwiżiti dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza 

għal tali prodotti stipulati mill-awtorità 

nazzjonali kompetenti. 

Or. en 

 

Emenda  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2 L-esportazzjoni ta' taħlitiet tal-

merkurju mhux elenkati fl-Anness I għall-

finijiet ta' rkupru tal-merkurju għandha 

tkun ipprojbita. 

2 L-esportazzjoni ta' taħlitiet tal-

merkurju mhux elenkati fl-Anness I għall-

finijiet ta' rkupru tal-merkurju għandha 

tkun ipprojbita barra mill-Unjoni 

Ewropea, iż-Żona Ekonomika Ewropea u 

l-Iżvizzera. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li tipprojbixxi d-dumping u t-trasport żejjed fuq distanza 

twila ta' merkurju u komposti tal-merkurju, iżda tippermetti l-esportazzjoni lejn pajjiżi 

b'kapaċità ta' livell għoli ta' mmaniġġjar tal-iskart tal-merkurju. 

 

Emenda  171 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-importazzjoni tal-merkurju u tat-taħlitiet 

elenkati fl-Anness I għal użi oħrajn għajr 

ir-rimi bħala skart għandha tkun 

ipprojbita. 

L-importazzjoni tal-merkurju u tal-

komposti tal-merkurju u tat-taħlitiet 

elenkati fl-Anness I, għandha tkun 

ipprojbita. 

 Madankollu, l-importazzjoni tal-merkurju 

u tat-taħlitiet elenkati fl-Anness I għar-

rimi għandha tkun ipprojbita mill-

1 ta' Jannar 2028. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li jagħmel sens li titħalla ssir l-importazzjoni tal-merkurju minn pajjiżi terzi sabiex it-

tali pajjiżi jkunu megħjuna fir-rimi sikur, fit-tul, dawk il-pajjiżi għandhom jitħallew jieħdu 

ħsieb l-iskart tal-merkurju huma stess, speċjalment sabiex jiġi evitat trasportar perikoluż. 

Għaldaqstant, l-importazzjoni għar-rimi għandha tkun limitata għal 10 snin. Sadanittant, 

pajjiżi b'teknoloġiji ta' solidifikazzjoni għandhom jgħinu lil pajjiżi terzi jiksbu t-teknoloġija 

neċessarja sabiex jarmu l-iskart tal-merkurju b'mod sikur fil-pajjiżi tagħhom. 

 

Emenda  172 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-importazzjoni tal-merkurju u tat-taħlitiet 

elenkati fl-Anness I għal użi oħrajn għajr 

L-importazzjoni tal-merkurju u tat-taħlitiet 

kif elenkat fl-Anness I għal użi oħrajn 
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ir-rimi bħala skart għandha tkun ipprojbita. għajr ir-rimi bħala skart għandha tkun 

ipprojbita. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Billi xi pajjiżi mhux tal-UE ma għandhomx biżżejjed kapaċità finanzjarja jew kwantitajiet ta' 

skart tal-merkurju biex jiġi pproċessat biex jistabbilixxu unitajiet ta' stabbilizzazzjoni, l-UE 

għandha tkun f'pożizzjoni li timporta l-flussi tal-iskart ikkonċernati sabiex tiżgura r-rimi finali 

tagħhom u b'hekk tnaqqas ir-riskju tat-tniġġis. 

 

Emenda  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-importazzjoni ta' merkurju u ta' 

komposti tal-merkurju u taħlitiet elenkati 

fl-Anness I għandha tkun awtorizzata 

jekk dawn jintużaw bħala materjal tal-

bidu għal ingredjenti farmaċewtiċi attivi fi 

preparazzjonijiet omeopatiċi 

mmanifatturati skont il-European 

Pharmacopeia, jekk jiġu ssodisfati l-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

 -  il-manifattur jirrispetta u 

jissottometti rapport annwali dwar il-

konformità b'rabta ma' kwalunkwe 

attività bil-merkurju lill-awtorità 

kompetenti nazzjonali; 

 -  il-prodott mediċinali huwa 

awtorizzat minn awtorità kompetenti 

nazzjonali sabiex jitqiegħed fis-suq bħala 

prodott mediċinali; u 

 -  il-manifattur jikkonforma mar-

rekwiżiti dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza 

għat-tali prodotti stipulati mill-awtorità 

nazzjonali kompetenti. 

Or. en 
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Emenda  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Permezz ta' deroga mill-ewwel 

sottoparagrafu, l-importazzjoni għandha 

tkun awtorizzata fi kwalunkwe waħda 

miċ-ċirkustanzi li ġejjin: 

imħassar 

-  il-pajjiż esportatur ikun Parti 

għall-Konvenzjoni u l-merkurju esportat 

ma jkunx ġej minn estrazzjoni primarja 

tal-merkurju kif stipulat fl-Artikolu 3(3) u 

(4) ta' dik il-Konvenzjoni; 

 

-  il-pajjiż esportatur li ma jkunx 

Parti għall-Konvenzjoni jkun ipprovda 

ċertifikazzjoni li l-merkurju ma jkunx ġej 

minn estrazzjoni primarja tal-merkurju u 

mhux mill-industrija tal-kloroalkali, u l-

Istat Membru importatur ta l-kunsens 

tiegħu bil-miktub għall-importazzjoni. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-eliminazzjoni gradwali tal-amalgama dentali u l-allinjament tal-istandards dwar l-

esportazzjoni għal ma' dawk diġà eżistenti fis-suq intern se jnaqqsu d-domanda għall-

merkurju bħala materja prima. Għaldaqstant, id-domanda interna tista' tkun koperta bir-

riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-merkurju. 

 

Emenda  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - il-merkurju u t-taħlitiet elenkati fl-

Anness I huma użati għall-produzzjoni ta' 

prodotti medikati u mediċinali, mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe waħda mill-

każijiet t'hawn fuq. 

Or. fr 

 

Emenda  176 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. B'deroga mill-ewwel 

subparagrafu, l-importazzjoni għandha 

tkun permessa biss meta l-merkurju 

riċiklat ma jkunx aktar disponibbli u 

sakemm l-użu tiegħu jkun teknikament 

possibbli u/jew ma jaffettwax il-kwalità 

tal-prodott. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex titnaqqas il-produzzjoni tal-merkurju u jiġi inkoraġġit l-użu mill-ġdid tal-merkurju 

eżistenti, għandha tingħata preferenza għall-użu tal-merkurju riċiklat fl-UE. Ir-riċiklaġġ tal-

merkurju għandu tal-inqas tliet vantaġġi: itejjeb it-traċċabbiltà tal-merkurju; jinkoraġġixxi 

tnaqqis fil-ħżin tal-merkurju stabbilizzat jew parzjalment stabbilizzat; u jiżgura kwalità ogħla 

tal-merkurju minħabba l-metodu tad-distillazzjoni trippla. 

 

Emenda  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-importazzjoni tal-merkurju 

għall-użu fl-estrazzjoni tad-deheb 

artiġjanali u fuq skala żgħira għandha 

tkun ipprojbita. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-użu tal-merkurju fit-tħaffir tal-artiġjanat u t-tħaffir għad-deheb fuq skala żgħira jiddependi 

l-iktar fuq il-prezz tad-deheb. Jekk l-UE timporta ammonti moderati ta' merkurju mingħand 

Partijiet għall-Konvenzjoni jew le aktarx li jkollu impatt żgħir biss fuq il-konsum fi bnadi 

oħra. 

 

Emenda  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità jew l-awtoritajiet 

nazzjonali ddeżinjati skont l-Artikolu 4 

tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 

għandhom iwettqu l-funzjonijiet 

amministrattivi li jirriżultaw mir-rekwiżiti 

stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-

Artikolu. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  179 

Stefan Eck 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tidentifika l-

mezzi finanzjarji u tekniċi għall-

kontribuzzjoni għall-bini ta' kapaċità u t-

trasferiment ta' assistenza teknika u t-

teknoloġija skont l-obbligi li jirriżultaw 

mill-Konvenzjoni ta' Minamata. Il-

Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-Istati 

Membri u l-partijiet ikkonċernati 

rilevanti, għandha tippromwovi u 

tiffaċilita l-iżvilupp, it-trasferiment u d-

diffużjoni ta' alternattivi aġġornati li 

jirrispettaw l-ambjent fost il-Partijiet li 

huma pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u l-aċċess 

għal dawn, b'mod partikolari fost il-pajjiżi 

l-anqas żviluppati, sabiex dawn isaħħu l-

kapaċità tagħhom fl-implimentazzjoni 

effettiva tal-Konvenzjoni ta' Minamata. 

Dan l-obbligu għandu jinkludi l-oqsma u 

l-fażijiet kollha tal-elaborazzjoni tal-

merkurju, inkluż ir-rimi bħala skart. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Obbligu bbażat fuq l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni ta' Minamata. L-UE bħala Parti li hija 

pajjiż żviluppat għandha rwol importanti x'taqdi fil-kontribuzzjoni għall-bini ta' kapaċità, 

speċjalment dik tal-pajjiżi l-anqas żviluppati. 

 

Emenda  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

stretti stabbiliti f'leġiżlazzjoni applikabbli 

oħra tal-Unjoni, l-esportazzjoni, l-

importazzjoni u l-manifattura fl-Unjoni tal-

prodotti miżjudin bil-merkurju kif stipulat 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

rigorużi stabbiliti f'leġiżlazzjoni 

applikabbli oħra tal-Unjoni, l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-

manifattura fl-Unjoni tal-prodotti miżjudin 
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fl-Anness II għandhom ikunu pprojbiti 

mill-1 ta' Jannar 2021. 

bil-merkurju kif stipulat fl-Anness II 

għandhom ikunu pprojbiti mid-dati 

speċifikati fih. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-indikazzjoni tad-dati fl-anness se tagħmilha iktar faċli li jiġu modifikati, eż. antiċipati, jekk 

ikun hemm bżonn. 

 

Emenda  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

stretti stabbiliti f'leġiżlazzjoni applikabbli 

oħra tal-Unjoni, l-esportazzjoni, l-

importazzjoni u l-manifattura fl-Unjoni tal-

prodotti miżjudin bil-merkurju kif stipulat 

fl-Anness II għandhom ikunu pprojbiti 

mill-1 ta' Jannar 2021. 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

rigorużi stabbiliti f'leġiżlazzjoni 

applikabbli oħra tal-Unjoni, l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-

manifattura fl-Unjoni tal-prodotti miżjudin 

bil-merkurju għandhom ikunu pprojbiti 

mill-1 ta' Jannar 2021. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm projbizzjoni sħiħa fuq l-esportazzjonijiet ta' kull prodott miżjud bil-

merkurju. Projbizzjoni bħal din ikollha impatti ekonomiċi negliġibbli biss u tevita milli l-

prodotti li ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq tal-UE jkunu jistgħu jibqgħu jiġu esportati, 

sitwazzjoni li tkun tinvolvi standards doppji. Din il-bidla tinvolvi t-tħassir tal-Anness II. 

 

Emenda  182 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

stretti stabbiliti f'leġiżlazzjoni applikabbli 

oħra tal-Unjoni, l-esportazzjoni, l-

importazzjoni u l-manifattura fl-Unjoni tal-

prodotti miżjudin bil-merkurju kif stipulat 

fl-Anness II għandhom ikunu pprojbiti 

mill-1 ta' Jannar 2021. 

1. Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti iktar 

rigorużi stabbiliti f'leġiżlazzjoni 

applikabbli oħra tal-Unjoni, l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-

manifattura fl-Unjoni tal-prodotti miżjudin 

bil-merkurju kif stipulat fl-Anness II 

għandhom ikunu pprojbiti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma hemm ebda raġuni sabiex jingħataw tliet snin żejda għan-negozju fi prodotti li ġew 

ipprojbiti fl-UE. Il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni, l-importazzjoni u l-manifattura ta' 

prodotti miżjuda bil-merkurju kif stipulat fl-Anness II għandha tapplika mid-data ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  183 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- prodotti li huma essenzjali għall-

protezzjoni ċivili u għal użi militari; 

imħassar 

Or. el 

 

Emenda  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - prodotti mediċinali, awtorizzati 

sabiex jitqiegħdu fis-suq minn awtorità 

kompetenti nazzjonali mid-data tad-dħul 
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fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u li 

jipprovdu benefiċċji għas-saħħa 

sinifikanti li jistgħu jintwerew bil-provi li 

għalihom ma hemm ebda alternattiva 

mingħajr merkurju teknikament fattibbli. 

Or. en 

 

Emenda  185 

Notis Marias 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - il-partijiet għandhom, madankollu, 

jimpenjaw ruħhom li jagħmlu sforzi biex 

jillimitaw l-esportazzjonijiet u l-

importazzjonijiet ta' prodotti miżjuda bil-

merkurju, inkluż dawk imsemmija fis-

subparagrafu t'hawn fuq. 

Or. el 

Emenda  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - prodotti medikati u mediċinali li 

għalihom m'hemmx alternattiva fattibbli 

mingħajr merkurju. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi żgurat li dan l-Artikolu ma japplikax għal prodotti mediċinali li jagħtu benefiċċji 

għas-saħħa ppruvati li għalihom m'hemmx alternattiva mingħajr merkurju. 
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Emenda  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

valutazzjoni esperta tal-użu tal-merkurju 

fil-manifattura ta' vaċċini, kif imsemmi 

wkoll fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-

24 ta' Ġunju 2005 u r-Riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew ta' Marzu 2006, bil-

għan li tikseb restrizzjoni fuq tali użu u, 

fejn jeżistu alternattivi xierqa u sikuri, 

projbizzjoni totali, u sabiex issostni r-

riċerka f'alternattivi vijabbli għall-għoti 

ta' vaċċini b'diversi dożi ħielsa mit-

tjomersal fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fil-

ġejjieni. 

Or. en 

 

Emenda  188 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fuq il-bażi tal-lista tal-prodotti 

miżjuda bil-merkurju stabbilita skont il-

paragrafu 1, fejn xieraq il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 

sabiex tirregola l-prodotti kollha miżjuda 

bil-merkurju li għadhom mhumiex 

irregolati fl-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm obbligu ċar fuq il-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta fuq il-prodotti 

kollha miżjuda bil-merkurju li għadhom mhumiex irregolati. 
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Emenda  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta 

deċiżjonijiet, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, sabiex tispeċifika l-

formoli li jridu jintużaw għall-fini ta' 

implimentazzjoni tal-Artikoli 3 u 4. 

Il-Kummissjoni għandha tipproponi 

deċiżjonijiet sabiex tispeċifika l-formoli li 

jridu jintużaw għall-fini ta' 

implimentazzjoni tal-Artikoli 3 u 4. 

Or. fr 

 

Emenda  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati f'konformità mal-

proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 

18(2). 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il 

quddiem, il-limitu massimu permissibbli 

ta' konċentrazzjoni ta' merkurju u 

komposti tal-merkurju fi kwalunkwe 
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karburant jew skart qabel il-kombustjoni 

tiegħu ma għandhiex taqbeż il-25 μg/kg 

piż/piż (xott). 

Or. en 

 

Emenda  192 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il 

quddiem, il-limitu massimu permissibbli 

ta' konċentrazzjoni ta' merkurju u 

komposti tal-merkurju fi kwalunkwe 

karburant jew skart qabel il-kombustjoni 

tiegħu ma għandhiex taqbeż il-25 μg/kg 

piż/piż (xott). 

Or. en 

 

Emenda  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 

sabiex tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-ħżin 

temporanju ambjentalment korrett tal-

merkurju u tal-komposti tal-merkurju 

adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-

Konvenzjoni, meta l-Unjoni tkun sostniet 

id-Deċiżjoni kkonċernata. 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 

sabiex tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-ħżin 

temporanju ambjentalment korrett tal-

merkurju u tal-komposti tal-merkurju 

adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-

Konvenzjoni. 

Or. es 
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Emenda  194 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti miżjudin bil-merkurju mhux 

koperti minn xi użu magħruf qabel l-1 ta' 

Jannar 2018 għandhom ikunu pprojbiti. 

1. Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti miżjudin bil-merkurju mhux 

koperti minn xi użu magħruf qabel id-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

għandhom ikunu pprojbiti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-projbizzjoni fuq il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti kompletament ġodda miżjuda 

bil-merkurju mhux koperti minn kwalunkwe użu magħruf għandha tibda mid-dħul fis-seħħ 

tar-Regolament il-ġdid, mhux biss mid-data ta' applikazzjoni, inkella jistgħu jitqiegħdu 

prodotti ġodda fis-suq fil-fażi interim. Dan għandu jiġi evitat. 

 

Emenda  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti miżjudin bil-merkurju mhux 

koperti minn xi użu magħruf qabel l-1 ta' 

Jannar 2018 għandhom ikunu pprojbiti. 

1. Il-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti miżjudin bil-merkurju mhux 

koperti minn xi użu approvat qabel l-1 ta' 

Jannar 2018 għandhom ikunu pprojbiti. 

Or. en 

 

Emenda  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-proċessi tal-manifattura li jinvolvu l-użu 

tal-merkurju u/jew tal-komposti tal-

merkurju li ma kinux jeżistu qabel l-

1 ta' Jannar 2018 għandhom ikunu 

pprojbiti. 

Il-proċessi tal-manifattura li jinvolvu l-użu 

tal-merkurju u/jew tal-komposti tal-

merkurju li ma kinux jeżistu qabel id-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom 

ikunu pprojbiti. 

Or. it 

 

Emenda  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 

u 2, meta operatur ekonomiku jkun 

biħsiebu jimmanifattura u/jew iqiegħed fis-

suq prodott ġdid miżjud bil-merkurju jew 

jopera proċess tal-manifattura ġdid, l-

operatur għandu jgħarraf lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat u 

jipprovdilhom dawn li ġejjin: 

3. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 

u 2, meta operatur ekonomiku jkun 

biħsiebu jimmanifattura u/jew iqiegħed fis-

suq prodott ġdid miżjud bil-merkurju jew 

jopera proċess tal-manifattura ġdid, l-

operatur għandu jgħarraf lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat u 

jipprovdilhom, anke permezz ta' deroga 

mir-regoli dwar il-protezzjoni industrijali 

tad-dokumentazzjoni teknika, dawn li 

ġejjin: 

Or. it 

 

Emenda  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - evidenza li turi li m'hemmx 

alternattivi teknoloġiċi għall-użu tal-
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merkurju għall-prodott jew proċess, 

Or. es 

 

Emenda  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- valutazzjoni tar-riskji tiegħu għas-

saħħa u l-ambjent; 

- valutazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji 

tiegħu għas-saħħa u l-ambjent; 

Or. es 

 

Emenda  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- valutazzjoni tar-riskji tiegħu għas-

saħħa u l-ambjent; 

- valutazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji 

tiegħu għas-saħħa u l-ambjent; 

Or. en 

 

Emenda  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - informazzjoni dwar in-nuqqas ta' 

alternattivi bla merkurju teknikament 

fattibbli li jipprovdu benefiċċji bħal dawn; 
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Or. en 

 

Emenda  202 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - informazzjoni dwar in-nuqqas ta' 

alternattiva mingħajr merkurju li hija 

teknikament jew ekonomikament fattibbli; 

Or. fr 

Emenda  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- spjegazzjoni dettaljata tal-mod li 

bih it-tali prodott jew proċess irid jiġi 

manifatturat, użat u mħaddem biex jiġi 

żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent u 

tas-saħħa tal-bniedem. 

- spjegazzjoni dettaljata tal-mod li 

bih tali prodott jew proċess irid jiġi 

manifatturat, użat, imħaddem u, fil-każ ta' 

prodotti, mormi biex jiġi żgurat livell għoli 

ta' ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-

bniedem. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi kkunsidrat iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ tal-prodott. 

 

Emenda  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta tiġi notifikata mill-Istat Membru 

kkonċernat, il-Kummissjoni għandha 

tivverifika b'mod partikolari li l-prodott il-

ġdid miżjud bil-merkurju jew il-proċess 

tal-manifattura ġdid jipprovdi benefiċċji 

sinifikanti għall-ambjent us-saħħa u li ma 

hemm ebda alternattiva teknikament u 

ekonomikament fattibbli bla merkurju 

disponibbli u li tipprovdi t-tali benefiċċji. 

Meta tiġi notifikata mill-Istat Membru 

kkonċernat, il-Kummissjoni għandha 

tivverifika b'mod partikolari li l-prodott il-

ġdid miżjud bil-merkurju jew il-proċess 

tal-manifattura ġdid jipprovdi benefiċċji 

sinifikanti għall-ambjent u s-saħħa u li ma 

hemm ebda alternattiva teknikament 

fattibbli bla merkurju disponibbli u li 

tipprovdi t-tali benefiċċji. 

Or. en 

 

Emenda  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta 

deċiżjonijiet, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, sabiex tispeċifika jekk 

il-prodott rilevanti l-ġdid miżjud bil-

merkurju jew il-proċess tal-manifattura 

rilevanti l-ġdid huwiex awtorizzat. 

Il-Kummissjoni għandha tadotta 

deċiżjonijiet, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, sabiex tispeċifika jekk 

il-prodott rilevanti l-ġdid miżjud bil-

merkurju jew il-proċess tal-manifattura 

rilevanti l-ġdid huwiex awtorizzat. L-Istat 

Membru kkonċernat ma jistax jawtorizza 

l-prodott jew il-proċess il-ġdid qabel ma l-

Kummissjoni tkun adottat id-deċiżjoni 

tagħha. 

Or. es 

 

Emenda  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
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deċiżjonijiet, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, sabiex tispeċifika jekk 

il-prodott rilevanti l-ġdid miżjud bil-

merkurju jew il-proċess tal-manifattura 

rilevanti l-ġdid huwiex awtorizzat. 

deċiżjonijiet sabiex tispeċifika jekk il-

prodott rilevanti l-ġdid miżjud bil-merkurju 

jew il-proċess tal-manifattura rilevanti l-

ġdid huwiex awtorizzat. 

Or. fr 

 

Emenda  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati f'konformità mal-

proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 

18(2). 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  208 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- jieħdu passi sabiex inaqqsu u, fejn 

fattibbli, jeliminaw l-użu tal-merkurju u 

tal-komposti tal-merkurju f'estrazzjoni u fi 

pproċessar bħal dawn, u l-emissjonijiet u 

r-rilaxxi fl-ambjent tal-merkurju li 

joriġina minn dawn l-attivitajiet; 

- jipprojbixxu l-użu tal-merkurju u 

tal-komposti tal-merkurju f'estrazzjoni u fi 

pproċessar bħal dawn; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-kuntrarju tal-bqija tad-dinja, fejn għad hemm ħafna ASGM, ma għadx fadal ASGM fl-

UE. Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, Franza diġà pprojbietu fl-uniku post 
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fejn kien isir (il-Guyana Franċiża). B'hekk, fuq din il-kwistjoni d-dritt tal-UE huwa rilevanti 

biss għaliex jistabbilixxi t-triq it-tajba 'l quddiem fuq livell internazzjonali. Għaldaqstant 

mhuwiex xieraq li sempliċement jinħtieġ it-tnaqqis fl-użu tal-merkurju fl-ASGM, iżda li l-użu 

tal-merkurju jiġi pprojbit għalkollox fl-ASGM, kif għamlet Franza wkoll. Approċċ bħal dan 

jelimina b'mod awtomatiku kull emissjoni u rilaxx tal-merkurju. 

 

Emenda  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- jieħdu passi sabiex inaqqsu u, fejn 

fattibbli, jeliminaw l-użu tal-merkurju u 

tal-komposti tal-merkurju f'estrazzjoni u fi 

pproċessar bħal dawn, u l-emissjonijiet u r-

rilaxxi fl-ambjent tal-merkurju li joriġina 

minn dawn l-attivitajiet; 

- jieħdu passi sabiex inaqqsu u 

jeliminaw b'mod gradwali l-użu tal-

merkurju u tal-komposti tal-merkurju 

f'estrazzjoni u fi pproċessar bħal dawn, u l-

emissjonijiet u r-rilaxxi fl-ambjent tal-

merkurju li joriġina minn dawn l-

attivitajiet; 

Or. en 

 

Emenda  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il 

quddiem, l-amalgama dentali għandha 

tintuża biss f'forma inkapsulata. 

1. Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament, l-amalgama 

dentali għandha tintuża biss f'forma 

inkapsulata.  

Or. it 

 

Emenda  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

l-amalgama dentali għandha tintuża biss 

f'forma inkapsulata. 

1. Mill-1 ta' Jannar 2018 u sal-

1 ta' Jannar 2020, id-dentisti għandhom 

joffru alternattivi għall-amalgama dentali. 

Or. en 

 

Emenda  212 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

l-amalgama dentali għandha tintuża biss 

f'forma inkapsulata. 

1. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

l-amalgama dentali għandha tintuża biss 

f'forma inkapsulata ddożata minn qabel. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tat-terminu "ddożata minn qabel" hija maħsuba biex tispeċifika li l-kapsuli 

għandhom jintużaw darba għal xogħol ta' tiswija dentali, u ma jerġgħux jintużaw. 

 

Emenda  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

l-amalgama dentali għandha tintuża biss 

f'forma inkapsulata. 

1. Mill-1 ta' Jannar 2018 'il quddiem, 

l-amalgama dentali għandha tintuża biss 

f'forma inkapsulata. 

Or. en 
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Emenda  214 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom jaraw 

li kull faċilità dentali tipprovdi tal-anqas 

l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-

amalgama dentali u l-alternattivi għaliha 

lill-pazjenti: 

 -  il-kompożizzjoni tal-amalgama 

dentali; 

 -  id-disponibbiltà ta' mili tas-snien 

alternattiv bla merkurju u l-kompożizzjoni 

tiegħu; u 

 -  li l-użu tal-amalgama dentali 

mhuwiex indikat għal snien primarji, għal 

pazjenti b'allerġiji għall-merkurju u għal 

persuni b'mard kroniku tal-kliewi 

b'indeboliment fit-tneħħija renali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kull dentist għandu jkun obbligat jgħarraf lill-pazjenti dwar in-natura tal-amalgama dentali 

u d-disponibbiltà tal-alternattivi, kif ukoll il-kompożizzjoni tagħhom. Id-dentisti għandhom 

jipprovdu wkoll informazzjoni dwar il-kontraindikazzjonijiet. 

 

Emenda  215 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il 

quddiem, l-użu tal-amalgama dentali 

għandu jiġi pprojbit fil-kuntest ta' xogħol 
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ta' tiswija dentali mwettaq fuq nisa tqal 

jew fuq snien tal-ħalib, ħlief f'każijiet fejn 

il-prattikant iqis li huwa meħtieġ 

minħabba li ma jkunx hemm alternattiva 

sodisfaċenti. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-Konvenzjoni tħeġġeġ lill-Partijiet biex gradwalment inaqqsu l-użu tal-amalgami dentali li 

fihom il-merkurju, imma l-proposta tal-Kummissjoni hija inqas ambizzjuża f'dan ir-rigward. 

Jidher li jagħmel sens li l-użu tal-amalgami fil-kuntest tat-trattament ta' gruppi vulnerabbli 

jiġi ristrett għal sitwazzjonijiet ġustifikati fejn m'hemmx alternattiva sodisfaċenti. 

 

Emenda  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Minn sena wara d-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament, l-amalgama 

dentali ma għandhiex tintuża għat-

trattament ta' nisa tqal jew li qed ireddgħu 

jew tfal li jagħmlu trattament fuq is-snien 

deċidwi tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Mill-1 ta' Jannar 2018, l-

amalgama dentali ma għandhiex tintuża 
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għat-trattament ta' tfal taħt it-12-il sena u 

ta' nisa tqal u li qed ireddgħu. 

Or. en 

 

Emenda  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Mill-1 ta' Jannar 2020 'il 

quddiem, ma għandha tintuża l-ebda 

forma ta' amalgama dentali. 

Or. en 

 

Emenda  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Permezz ta' deroga mill-

paragrafu 1a, l-Istati Membri jistgħu 

jawtorizzaw l-użu ta' amalgama dentali 

fir-rigward ta' ħtiġijiet mediċi speċifiċi 

meta ma jkun hemm ebda alternattiva 

xierqa oħra. 

Or. en 

 

Emenda  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. L-użu tal-amalgama dentali 

għandu jitneħħa b'mod gradwali sal-

31 ta' Diċembru 2021. 

Or. en 

 

Emenda  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. Permezz ta' deroga mill-

paragrafi 1a u 1b, l-użu ta' amalgama 

dentali għandu jkompli jkun permess biss 

meta jitqies meħtieġ mid-dentist. 

Or. en 

 

Emenda  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. Mill-1 ta' Jannar 2018 u sal-

1 ta' Jannar 2020, u meta jkun japplika l-

paragrafu 1b, l-amalgama dentali 

għandha tintuża biss f'forma inkapsulata 

predożata. 

Or. en 

 

Emenda  223 

Michel Dantin 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru partikuli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

2. Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru l-partiċelli 

kollha tal-amalgama, inkluż dawk li 

jinsabu fl-iskart likwidu. Il-prattikanti 

għandhom jieħdu passi biex jiżguraw li s-

separaturi jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli u kontinwu 

ta' żamma ta' mill-anqas 95 % tal-

partiċelli tal-amalgama. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-garanzija ta' livell għoli ta' prestazzjoni tas-separaturi tal-amalgama tul il-ħajja kollha 

tagħhom hija l-uniku mod kif jitnaqqsu b'mod effettiv ir-riskji assoċjati mal-użu tal-amalgama 

dentali. Id-definizzjoni jeħtieġ li tiġi ċċarata fi sforz biex jiġi żgurat li r-residwi kollha li jkun 

hemm fl-oġġetti ta' tagħmir u fl-iskart likwidu jiġu trattati kif xieraq. Huwa meħtieġ perjodu 

tranżitorju għall-pajjiżi li huma tal-inqas mgħammra tajjeb. 

 

Emenda  224 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru partikuli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

2. Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali li jużaw amalgama 

dentali jew li jneħħu mili tal-amalgama 

dentali għandhom jaraw li l-faċilitajiet 

tagħhom huma mgħammrin b'separaturi 

tal-amalgama mmirati sabiex iżommu u 

jiġbru l-partiċelli tal-amalgama. Dawk is-

separaturi għandhom jinżammu kif ikun 

hemm bżonn sabiex jiġi żgurat livell għoli 

ta' żamma. 
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Or. en 

 

Emenda  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru partikuli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

2. Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali li jużaw jew li jneħħu 

l-amalgama dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru l-partiċelli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Dan ir-rekwiżit għandu japplika biss għall-faċilitajiet dentali li għadhom jużaw l-amalgama, 

u għandhom jiġu introdotti fi spazju ta' żmien raġonevoli. 

 

Emenda  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il 

quddiem, il-faċilitajiet dentali għandhom 

ikunu mgħammrin b'separaturi tal-

amalgama mmirati sabiex iżommu u jiġbru 

partikuli tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

2. Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament, il-faċilitajiet 

dentali għandhom ikunu mgħammrin 

b'separaturi tal-amalgama mmirati sabiex 

iżommu u jiġbru l-partiċelli tal-amalgama. 

Dawk is-separaturi għandhom jinżammu 

kif ikun hemm bżonn sabiex jiġi żgurat 

livell għoli ta' żamma. 

Or. it 
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Emenda  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-1 ta' Jannar 2019 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru partikuli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' żamma. 

2. Mill-1 ta' Jannar 2018 'il quddiem, 

il-faċilitajiet dentali għandhom ikunu 

mgħammrin b'separaturi tal-amalgama 

mmirati sabiex iżommu u jiġbru l-partiċelli 

tal-amalgama. Dawk is-separaturi 

għandhom jinżammu kif ikun hemm bżonn 

sabiex tiġi żgurata żamma ta' mill-anqas 

95 % tal-partiċelli tal-amalgama. 

Or. en 

 

Emenda  228 

Julie Girling 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sa mhux aktar tard mill-

31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill li fih 

tivvaluta l-fattibbiltà teknika, ambjentali u 

ekonomika tal-eliminazzjoni gradwali tal-

użu tal-amalgama dentali fl-Unjoni sal-

31 ta' Diċembru 2021. 

Or. en 

 

Emenda  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-kapsuli u s-separaturi tal-

amalgama li jikkonformaw mal-istandards 

EN armonizzati jew ma' standards 

nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li 

jiżguraw livell ekwivalenti ta' kwalità u 

żamma tal-livell għandhom jitqiesu li 

jissodisfaw ir-rekwiżit stipulat fil-paragrafi 

1 u 2. 

3. Il-kapsuli u s-separaturi tal-

amalgama li jikkonformaw mal-istandards 

EN armonizzati jew ma' standards 

nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li 

jiżguraw livell ekwivalenti ta' kwalità u 

żamma tal-livell għandhom jitqiesu li 

jissodisfaw ir-rekwiżit stipulat fil-paragrafi 

1c u 2. 

Or. en 

 

Emenda  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 

għal inċentivi fiskali biex jippermettu lid-

dentisti jattrezzaw lilhom infushom bil-

kapsuli u s-separaturi tal-amalgama 

msemmija f'dan l-Artikolu. 

Or. it 

 

Emenda  231 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-prattikanti għandhom ikunu 

responsabbli għall-kondizzjonament u r-

rimi tal-iskart tagħhom u għandhom 

jaċċertaw li dawn l-istadji jitwettqu b'mod 

li jirrispetta l-ambjent. Għandhom 
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jaċċertaw ruħhom li l-fornituri ta' servizzi 

li jiġbru l-iskart tagħhom jikkonformaw 

mar-regoli fis-seħħ. 

Or. fr 

 

Emenda  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Minkejja l-paragrafi 1 sa 2, l-Istati 

Membri jistgħu jkomplu jirrestrinġu, kif 

iqisu li huwa meħtieġ, l-użu tal-amalgama 

dentali. 

Or. en 

 

Emenda  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-użu tal-amalgama dentali 

għandu jiġi pprojbit mill-

31 ta' Diċembru 2020. 

Or. it 

 

Emenda  234 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kapitolu IIIa 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali 

 Artikolu 10a 

 Attivitajiet industrijali 

 Il-permessi kollha għall-attivitajiet 

industrijali li ġejjin għandhom jinkludu 

kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet fl-arja u fl-ilma ma jaqbżux 

il-livelli tal-emissjonijiet aktar rigorużi 

assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli 

(BAT) għall-merkurju stabbiliti fil-

konklużjonijiet riveduti tal-BAT: 

 -  l-impjanti kbar tal-kombustjoni 

imsemmija fl-Artikolu 28 tad-

Direttiva 2010/75/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a; 

 -  is-settur tal-ħadid u l-azzar kopert 

mill-attivitajiet speċifikati fil-punti 1.3, 2.1 

u 2.2 tal-Anness I għad-

Direttiva 2010/75/KE; 

 -  il-produzzjoni ta' siment, ġir u 

ossidu tal-manjeżju koperta mill-

attivitajiet speċifikati fil-punt 3.1 tal-

Anness I għad-Direttiva 2010/75/UE; 

 -  is-settur tal-metall mhux ferruż 

kopert mill-attivitajiet speċifikati fil-

punti 2.1, 2.5 u 6.8 tal-Anness I għad-

Direttiva 2010/75/UE. 

 ______________ 

 1a  Id-Direttiva 2010/75/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 

industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 

integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 

17.12.2010, p. 17). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-emissjonijiet annwali tal-merkurju minn attivitajiet industrijali kbar huma għoljin ħafna. Il-

konklużjonijiet tal-BAT stabbilew il-meded ta' emissjonijiet li jistgħu jinkisbu f'kundizzjonijiet 

ekonomikament u teknikament vijabbli. Il-medda superjuri tal-BAT spiss tikkorrispondi għal 

livelli ta' emissjonijiet negozjati diġà ssodisfati mill-parti l-kbira tal-installazzjonijiet tal-UE, 

u mhux dak li fil-fatt huwa fattibbli bi spejjeż aċċettabbli. Sabiex jiġi pprovdut għal 

kundizzjonijiet ekwi u sabiex jinkiseb tnaqqis effettiv fil-merkurju, il-permessi kollha tal-futur 

għandhom ikunu bbażati fuq il-livelli iktar rigorużi tal-BAT. 

 

Emenda  235 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali - impjanti kbar tal-

kombustjoni - emissjonijiet fl-arja 

 Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, il-

permessi kollha għall-impjanti tal-

kombustjoni msemmija fl-Artikolu 28 tad-

Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu 

kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet fl-arja ma jaqbżux il-valuri 

ta' limitu tal-emissjonijiet fl-arja li ġejjin: 

 (a)  impjanti tal-kombustjoni b'input 

termali klassifikat totali >300MWth: 

1µg/Nm³; 

 (b)  impjanti tal-kombustjoni b'input 

termali klassifikat totali <300MWth: 3.5 

µg/Nm³. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja tul perjodu ta' sena ta' 

medji fis-siegħa validi miksuba b'kejliet 

kontinwi. 

 Il-kundizzjonijiet standard u r-rekwiżiti 

ta' monitoraġġ li għandhom jintużaw 

huma dawk stipulati fil-konklużjonijiet 

riveduti tal-BAT tad-Dokument ta' 
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Referenza dwar l-Impjanti Kbar tal-

Kombustjoni. 

Or. en 

 

Emenda  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Emissjonijiet fl-arja 

 Mill-1 ta' Jannar 2019, il-permessi kollha 

għal installazzjonijiet koperti mill-

attivitajiet speċifikati fil-punti 1.3, 2.1 u 

2.2 tal-Anness I għad-

Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu 

kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet fl-arja ma jaqbżux l-

10 µg/Nm³ għall-merkurju. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja tul perjodu ta' sena ta' 

medji fis-siegħa validi miksuba b'kejliet 

kontinwi. 

 Il-kundizzjonijiet standard li għandhom 

jintużaw huma dawk stipulati fil-

konklużjonijiet tal-BAT tad-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

2012/135/UE1a. 

 ______________ 

 1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 

tal-Kummissjoni 2012/135/UE tat-

28 ta' Frar 2012 li tistabbilixxi l-aqwa 

tekniki disponibbli (BAT) skont id-

Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

emissjonijiet industrijali għall-

manifattura tal-ħadid u tal-azzar (ĠU L 

70, 8.3.2012, p. 63). 
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Or. en 

 

Emenda  237 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Vaċċini 

 Il-kumpaniji farmaċewtiċi ma 

għandhomx jibqgħu jużaw il-merkurju 

fil-vaċċini għal tfal ta' anqas minn sitt 

snin meta jkun hemm alternattivi aktar 

sikuri għad-dispożizzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fl-1999, is-CPMP tal-EMEA rrakkomanda li jkun prudenti li jiġi promoss l-użu ġenerali tal-

vaċċini mingħajr tjomersal u preservattivi oħra li fihom il-merkurju fl-iqsar perjodu ta' żmien 

possibbli. Mill-2001, fl-Istati Uniti l-vaċċini kollha għat-tfal ta' inqas minn sitt snin ma għadx 

fihom tjomersal (bl-eċċezzjoni tal-vaċċini tal-influwenza). Għaldaqstant huwa importanti li 

jiġu stabbiliti obbligi ċari fuq il-kumpaniji farmaċewtiċi sabiex jibdlu l-merkurju fil-vaċċini 

kull meta dan ikun possibbli. 

 

Emenda  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10b 

 Emissjonijiet fl-ilma 

 Mill-1 ta' Jannar 2021 l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li għall-

installazzjonijiet imsemmija fid-Direttiva 

tal-Kunsill 91/271/KEE1a l-emissjonijiet 
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ta' merkurju fil-flussi ta' ilma mormi ma 

jaqbżux it-3 µg/l fil-punt tar-rimi. 

 Għandu jkun japplika l-istess limitu 

għall-flussi input kollha ta' skart riċevuti 

fl-installazzjoni inkwistjoni qabel ma 

jitħalltu ma' flussi oħrajn ta' ilma mormi. 

 Il-limitu għandu japplika meta jinqabeż 

limitu ta' rilaxx ta' 1 000 gramma 

merkurju fis-sena. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet huma 

bbażati fuq medja ta' kuljum ponderata 

fuq il-fluss ta' kampjuni proporzjonati 

għall-fluss fuq 24 siegħa. 

 Il-monitoraġġ u l-frekwenza tal-

kampjunar stabbiliti jistgħu jitnaqqsu 

f'każ ta' emissjonijiet li juru li huma 

stabbli biżżejjed, speċjalment meta l-Istati 

Membri jkunu implimentaw bis-sħiħ 

projbizzjoni fuq amalgama dentali u 

jkunu ħadu l-miżuri xierqa kollha sabiex 

jipprevjenu milli l-amalgama dentali 

tidħol fil-flussi ta' ilma mormi upstream 

għall-installazzjonijiet ikkonċernati. 

 ______________ 

 1a Id-Direttiva tal-

Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 

dwar it-trattament tal-ilma urban mormi 

(ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Emenda  239 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10b 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali - ħadid u azzar - emissjonijiet 
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fl-arja 

 Mid-[data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] 'il quddiem, il-permessi 

kollha għal installazzjonijiet koperti mill-

attivitajiet speċifikati fil-punti 1.3, 2.1 u 

2.2 tal-Anness I għad-

Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu 

kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet fl-arja ma jaqbżux l-valuri 

ta' limitu tal-emissjonijiet li ġejjin: 

 (a)  10 µg/Nm³ għall-merkurju; 

 (b)  5 mg/Nm għat-trab. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja tul perjodu ta' sena ta' 

medji fis-siegħa validi miksuba b'kejliet 

kontinwi. 

 Il-kundizzjonijiet standard li għandhom 

jintużaw huma dawk stipulati fil-

konklużjonijiet tal-BAT tad-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

2012/135/UE. 

Or. en 

 

Emenda  240 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10c 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali - produzzjoni ta' siment, ġir u 

ossidu tal-manjeżju - emissjonijiet fl-arja 

 Mid-[data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] 'il quddiem, il-permessi 

kollha għal installazzjonijiet koperti mill-

attivitajiet speċifikati fil-punti 3.1 tal-

Anness I għad-Direttiva 2010/75/UE 

għandhom jinkludu kundizzjonijiet li 
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jiżguraw li l-emissjonijiet fl-arja ma 

jaqbżux l-10 µg/Nm³ għall-merkurju. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja tul perjodu ta' sena ta' 

medji fis-siegħa validi miksuba b'kejliet 

kontinwi. 

 Il-kundizzjonijiet standard li għandhom 

jintużaw huma dawk stipulati fil-

konklużjonijiet tal-BAT tad-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni 2012/163/UE1a. 

 ______________ 

 1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 

tal-Kummissjoni 2013/163/UE tas-

26 ta' Marzu 2013 li tistabbilixxi l-

konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki 

disponibbli (BAT) skont id-

Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

emissjonijiet industrijali għall-

produzzjoni tas-siment, il-ġir u l-ossidu 

tal-manjeżju (ĠU L 100, 9.4.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  241 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10d 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali - metalli mhux ferrużi - 

emissjonijiet fl-arja 

 Mill-1 ta' Jannar 2020, il-permessi kollha 

għal installazzjonijiet koperti mill-

attivitajiet speċifikati fil-punti 2.1, 2.5 u 

6.8 tal-Anness I għad-

Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu 
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kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet fl-arja ma jaqbżux l-

10 µg/Nm³ għall-merkurju. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja tul perjodu ta' sena ta' 

medji fis-siegħa validi miksuba b'kejliet 

kontinwi. 

 Il-kundizzjonijiet standard li għandhom 

jintużaw huma dawk stipulati fil-

konklużjonijiet tal-BAT tad-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2016/10321a. 

 ______________ 

 1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 

tal-Kummissjoni (UE) 2016/1032 tat-

13 ta' Ġunju 2016 li tistabbilixxi l-

konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki 

disponibbli (BAT), skont id-

Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, għall-industriji 

tal-metalli li ma fihomx ħadid (ĠU L 174, 

30.6.2016, p. 32). 

Or. en 

 

Emenda  242 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10e (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10e 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn attivitajiet 

industrijali - emissjonijiet fl-ilma 

 Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, il-

permessi kollha għall-installazzjonijiet 

imsemmija fl-Anness I tad-

Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu 

l-kundizzjonijiet li jiżguraw li l-

emissjonijiet tal-merkurju fil-flussi tal-
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ilma mormi ma jaqbżux il-valuri ta' limitu 

li ġejjin qabel il-punt ta' skariku, jew fil-

każ ta' skariki indiretti, qabel it-tħallit ma' 

flussi oħrajn tal-ilma mormi: 

 (a)  0.75 µg/l għall-ilma mormi minn 

installazzjonijiet koperti mill-attivitajiet 

speċifikati fil-punti 1(1) u 1.2 tal-Anness I 

għad-Direttiva 2010/75/KE; 

 (b)  0.75 µg/l għall-ilma mormi minn 

attivitajiet koperti mill-attivitajiet 

speċifikati fil-punti 3(a) u 3(b) tal-

Anness I għar-Regolament (KE) 

Nru 166/20061a. Meta l-punt 3(b) 

jikkonċerna l-linjite, il-limitu tas-

superfiċje tal-erja jinġieb għal aktar minn 

5 ettari jekk ikun b'mod effettiv taħt 

operazzjoni ta' estrazzjoni u għal aktar 

minn 10 ettari jekk dan jikkonċerna t-

trattament tal-ilma mormi minn 

operazzjonijiet ta' tħaffir li waqfu jew li se 

jieqfu sal-2020; 

 (c)  1 µg/l għall-ilma mormi minn 

installazzjonijiet koperti mill-attivitajiet 

speċifikati fil-punti 4.1, 4.2 u 6.11 tal-

Anness I għad-Direttiva 2010/75/KE; 

 (d)  1 µg/l għall-ilma mormi minn 

installazzjonijiet koperti mill-attivitajiet 

speċifikati fil-punti 2.2 u 2.5 tal-Anness I 

għad-Direttiva 2010/75/UE; 

 (e)  3 µg/l għal installazzjonijiet oħrajn 

koperti mill-attivitajiet speċifikati fl-

Anness I għad-Direttiva 2010/75/UE, 

meta l-limitu ta' rilaxx tal-merkurju ma 

jaqbiżx it-800 gramma fis-sena. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja ta' kuljum ponderata 

fuq il-fluss ta' kampjuni proporzjonati 

għall-fluss fuq 24 siegħa. 

 ______________ 

 1a Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta ' 

Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-

Trasferiment ta ' Inkwinanti u li jemenda 
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d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 

96/61/KE (ĠU L 033, 4.2.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  243 

Carolina Punset 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10f (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10f 

 Il-prevenzjoni u l-kontroll tal-

emissjonijiet tal-merkurju minn impjanti 

urbani tat-trattament tal-ilma mormi - 

emissjonijiet fl-ilma 

 Mill-1 ta' Jannar 2021 'il quddiem, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li għall-

installazzjonijiet imsemmija fid-Direttiva 

tal-Kunsill 91/271/KEE1a l-emissjonijiet 

ta' merkurju fil-flussi ta' ilma mormi ma 

jaqbżux it-3 µg/l fil-punt tar-rimi, jew fil-

każ ta' skariki indiretti, qabel it-tħallit ma' 

fluss ieħor tal-ilma mormi. Dawn il-limiti 

għandhom japplikaw jekk jinqabeż limitu 

ta' rilaxx ta' 1000 gramma merkurju fis-

sena. 

 Il-valuri ta' limitu tal-emissjonijiet 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu huma 

bbażati fuq medja ta' kuljum ponderata 

fuq il-fluss ta' kampjuni proporzjonati 

għall-fluss fuq 24 siegħa. 

 Il-monitoraġġ u l-frekwenza tal-

kampjunar stabbiliti jistgħu jitnaqqsu 

f'każ ta' emissjonijiet li juru li huma 

stabbli biżżejjed, speċjalment meta l-Istati 

Membri jkunu implimentaw bis-sħiħ 

projbizzjoni fuq amalgama dentali u 

jkunu ħadu l-miżuri xierqa kollha sabiex 

jipprevjenu milli l-amalgama dentali 

tidħol fil-flussi ta' ilma mormi upstream 

għall-installazzjonijiet ikkonċernati. 
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 ______________ 

 1a Id-Direttiva tal-

Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 

dwar it-trattament tal-ilma urban mormi 

(ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Emenda  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Skart tal-merkurju Sorsi ta' skart tal-merkurju 

Or. en 

 

Emenda  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mingħajr ħsara għad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2000/532/KE44, dawn li 

ġejjin għandhom jitqiesu bħala skart u 

għandhom jintremew mingħajr ma tiġi 

pperikolata saħħet il-bniedem u mingħajr 

ma ssir ħsara lill-ambjent skont id-Direttiva 

2008/98/KE: 

Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala 

skart u għandhom jintremew mingħajr ma 

tiġi pperikolata saħħet il-bniedem u 

mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent skont 

id-Direttiva 2008/98/KE: 

__________________ __________________ 

44 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li 

tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li 

tistabilixxi lista ta' skart skont l-

Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 

75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista 

ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) 

44 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li 

tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li 

tistabilixxi lista ta' skart skont l-

Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 

75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista 

ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) 
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tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar 

skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3). 

tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar 

skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3). 

Or. en 

 

Emenda  246 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mingħajr ħsara għad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2000/532/KE44, dawn li 

ġejjin għandhom jitqiesu bħala skart u 

għandhom jintremew mingħajr ma tiġi 

pperikolata saħħet il-bniedem u mingħajr 

ma ssir ħsara lill-ambjent skont id-

Direttiva 2008/98/KE: 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

__________________   

44 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li 

tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li 

tistabilixxi lista ta' skart skont l-

Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 

75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista 

ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) 

tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar 

skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3). 

  

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

 

Emenda  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 

sabiex, mhux aktar tard mill-

1 ta' Jannar 2019, tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament, 

sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tistabbilixxi limiti għal-livelli ta' 

merkurju fl-iskart li fih jew li huwa 

kontaminat b'komposti tal-merkurju, u 

billi tadotta rekwiżiti għall-immaniġġjar 

ambjentalment korrett ta' tali flussi ta' 

skart. 

Or. en 

 

Emenda  248 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-31 ta' Mejju ta' kull sena, il-

kumpaniji li joperaw fis-setturi tal-

industrija msemmijin fil-punti (a), (b) u (c) 

tal-Artikolu 11 għandhom jibagħtu lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kkonċernati d-dejta marbuta mal-ammont 

totali ta' skart tal-merkurju maħżun f'kull 

installazzjoni u mibgħut f'faċilitajiet 

individwali għall-ħżin temporanju jew 

permanenti kif ukoll il-post u d-dettalji ta' 

kuntatt ta' dawk il-faċilitajiet. 

1. Sal-31 ta' Mejju ta' kull sena, il-

kumpaniji li joperaw fis-setturi tal-

industrija msemmijin fil-punti (a), (b) u (c) 

tal-Artikolu 11 għandhom jibagħtu lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kkonċernati d-dejta marbuta mal-ammont 

totali ta' skart tal-merkurju maħżun f'kull 

installazzjoni u mibgħut f'faċilitajiet 

individwali għall-ħżin temporanju, 

faċilitajiet ta' solidifikazzjoni u faċilitajiet 

għar-rimi finali kif ukoll il-post u d-

dettalji ta' kuntatt ta' dawk il-faċilitajiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapportar għandu jinkludi trasferimenti għal faċilitajiet ta' solidifikazzjoni. Fid-dawl tar-

rekwiżit ta' solidifikazzjoni, ma għandux ikun hemm iktar ħżin permanenti, iżda rimi finali 

biss. 
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Emenda  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rimi tal-iskart tal-merkurju Il-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

Or. es 

 

Emenda  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. L-iskart tal-merkurju għandu 

jinħażen b'mod permanenti f'forma 

solidifikata f'minjieri tal-melħ li huma 

adattati għar-rimi tal-merkurju, jew 

f'formazzjonijiet fondi taħt l-art ta' ġebel 

iebes li jipprovdu livell ta' sikurezza u ta' 

żamma fil-magħluq ekwivalenti għal dak 

tal-minjieri tal-melħ bħal dawn; 

Or. en 

 

Emenda  251 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. L-iskart tal-merkurju għandu jiġi 

solidifikat f'sulfur tal-merkurju qabel ma 

jintrema. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-iskart tal-merkurju pur huwa likwidu. Ma għandux jintrema jew jinħażen bħala tali, ħlief 

għall-ħżin temporanju sakemm isseħħ is-solidifikazzjoni sabiex titqies il-kapaċità limitata 

għas-solidifikazzjoni. Diversi kumpaniji joffru teknoloġiji ta' solidifikazzjoni li jikkonvertu 

merkurju likwidu f'sulfur tal-merkurju inerti. Sabiex jiġi evitat milli t-terminu solidifikazzjoni 

jinftiehem ħażin, għandu jiġi speċifikat il-prodott finali tas-solidifikazzjoni. 

 

Emenda  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed 

mill-modi li ġejjin: 

1. Permezz ta' deroga mill-

paragrafu 1 u mill-punt (a) tal-Artikolu 

5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-iskart tal-

merkurju jista' jinħażen b'mod temporanju 

f'forma likwida għal massimu ta' ħames 

snin soġġett għar-rekwiżiti speċifiċi għall-

ħżin temporanju ta' skart tal-merkurju, 

kif stabbiliti fl-Annessi I, II u III għal dik 

id-Direttiva, fil-faċilitajiet ta' fuq l-art 

iddedikati għall-ħżin temporanju tal-

merkurju u mgħammra għal dan il-għan. 

Or. en 

 

Emenda  253 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'mod 

temporanju, għal perjodu massimu ta' 
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mill-modi li ġejjin: 10 snin skont ir-rekwiżiti speċifiċi għall-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju 

kif stabbilit fl-Annessi I, II u III għal dik 

id-Direttiva, b'wieħed mill-modi li ġejjin: 

Or. fr 

 

Emenda  254 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed 

mill-modi li ġejjin: 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'mod 

temporanju għal perjodu li ma jaqbiżx il-

ħames snin f'faċilitajiet fuq l-art 

iddedikati għall-ħżin temporanju tal-

merkurju u mgħammra għal dan il-għan 

sakemm jiġi solidifikat qabel ir-rimi 

finali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għandu jinħażen ebda skart tal-merkurju likwidu taħt l-art, la b'mod temporanju u lanqas 

permanenti. Inkella jispiċċa jitħalla hemm! L-iskart tal-merkurju likwidu huwa tossiku ħafna, 

u l-minjieri tal-melħ mhumiex sikuri, hekk kif urew Asse fil-Ġermanja u Stocamine fi Franza. 

Il-ħżin temporanju qabel is-solidifikazzjoni għandu jsir biss f'faċilitajiet adegwati fuq l-art. 

Fid-dawl tal-kapaċitajiet ta' solidifikazzjoni diġà disponibbli jew lesti sabiex jitqiegħdu fis-

suq, il-ħżin temporanju huwa neċessarju biss għal perjodu massimu ta' ħames snin. 

 

Emenda  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 



 

AM\1100259MT.doc 93/144 PE585.758v01-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed 

mill-modi li ġejjin: 

1. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'mod 

temporanju sa ħames snin f'faċilitajiet 

fuq l-art iddedikati għal u mgħammra 

għall-ħżin temporanju tal-merkurju. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Fil-preżent m'hemmx limitu ta' żmien għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju. Għandu 

jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li jippermetti biżżejjed żmien lill-industrija. Barra minn hekk, il-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju ma għandux ikun permess f'faċilitajiet taħt l-art 

minħabba r-riskji akbar involuti, kif deskritt fl-emenda għall-Artikolu 13a. 

 

Emenda  256 

Albert Deß 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, l-

iskart tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed 

mill-modi li ġejjin: 

(1) Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-

Artikolu 5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE u 

akkumpanjat minn pjan għall-ħżin 

permanenti tal-iskart f'forma solidifikata, 

flimkien ma' perjodu ta' żmien, l-iskart 

tal-merkurju jista' jinħażen b'wieħed mill-

modi li ġejjin: 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rimi permanenti f'forma solidifikata huwa ppreferut għal raġunijiet ambjentali u ta' saħħa. 

Il-pjan għal dan ir-rimi għandu jiġi ddokumentat qabel il-ħżin temporanju f'forma likwida. 

 

Emenda  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-

magħluq ekwivalent għal dawk il-minjieri 

tal-melħ; 

imħassar 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Fil-preżent m'hemmx limitu ta' żmien għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju. Għandu 

jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li jippermetti biżżejjed żmien lill-industrija. Barra minn hekk, il-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju ma għandux ikun permess f'faċilitajiet taħt l-art 

minħabba r-riskji akbar involuti, kif deskritt fl-emenda għall-Artikolu 13a. 

 

Emenda  258 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-

magħluq ekwivalent għal dawk il-minjieri 

tal-melħ; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għandu jinħażen ebda skart tal-merkurju likwidu taħt l-art, la b'mod temporanju u lanqas 



 

AM\1100259MT.doc 95/144 PE585.758v01-00 

 MT 

permanenti. Inkella jispiċċa jitħalla hemm! L-iskart tal-merkurju likwidu huwa tossiku ħafna, 

u l-minjieri tal-melħ mhumiex sikuri, hekk kif urew Asse fil-Ġermanja u Stocamine fi Franza. 

Il-ħżin temporanju qabel is-solidifikazzjoni għandu jsir biss f'faċilitajiet adegwati fuq l-art. 

 

Emenda  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-

magħluq ekwivalent għal dawk il-minjieri 

tal-melħ; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  260 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 
f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-magħluq 

ekwivalent għal dawk il-minjieri tal-melħ; 

(a) f'minjieri tal-melħ li huma adattati 

għar-rimi tal-merkurju, jew 

f'formazzjonijiet fondi taħt l-art ta' ġebel 

iebes li jipprovdu livell ta' sikurezza u ta' 

żamma fil-magħluq ekwivalenti għal dawk 

il-minjieri tal-melħ; 

Or. fr 
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Emenda  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 
f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-

magħluq ekwivalent għal dawk il-minjieri 

tal-melħ; 

(a) jinħażen b'mod temporanju, u għal 

massimu ta' 12-il xahar, f'faċilitajiet 

xierqa fuq l-art li fihom il-merkurju 

likwidu għandu jiġi ssolidifikat u 

stabbilizzat qabel jinħażen skont il-

punt (b). 

Or. it 

 

Emenda  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-magħluq 

ekwivalent għal dawk il-minjieri tal-melħ; 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sitt xhur u anqas minn ħames 

snin jew b'mod permanenti f'minjieri tal-

melħ li huma adattati għar-rimi tal-

merkurju, jew f'formazzjonijiet fondi taħt l-

art ta' ġebel iebes li jipprovdu livell ta' 

sikurezza u ta' żamma fil-magħluq 

ekwivalent għal dawk il-minjieri tal-melħ; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-ħżin temporanju għandu jkun temporanju, u dan jeħtieġ kemm limitu ta' żmien minimu kif 

ukoll massimu. 
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Emenda  263 

Albert Deß 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jinħażen b'mod temporanju għal 

iktar minn sena jew b'mod permanenti 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-magħluq 

ekwivalent għal dawk il-minjieri tal-melħ; 

(a) jinħażen b'mod temporanju sa sena 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-magħluq 

ekwivalent għal dawk il-minjieri tal-melħ; 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-ħżin temporanju tal-merkurju likwidu għandu jkun possibbli sabiex l-għażliet tal-ħżin li 

jikkonformaw mal-kundizzjonijiet tekniċi meħtieġa jistgħu jkunu disponibbli fil-każ ta' nuqqas 

ta' kapaċità (eż. temporanja) għall-konsolidazzjoni tal-merkurju (konverżjoni għaċ-ċinabru). 

 

Emenda  264 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

imħassar 

Or. en 

(Marbuta mal-emenda mill-istess awtur għall-parti introduttorja tal-Artikolu 13, l-ewwel 

paragrafu.) 

Ġustifikazzjoni 

Huwa propost li l-possibbiltà ta' ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju f'faċilitajiet adegwati 

fuq l-art titmexxa għall-parti introduttorja. Għalhekk m'għadx hemm bżonn li tinżamm 
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hawnhekk. 

 

Emenda  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

imħassar 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Fil-preżent m'hemmx limitu ta' żmien għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju. Għandu 

jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li jippermetti biżżejjed żmien lill-industrija. Barra minn hekk, il-

ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju ma għandux ikun permess f'faċilitajiet taħt l-art 

minħabba r-riskji ikbar involuti, kif deskritt fl-emenda għall-Artikolu 13a. 

 

Emenda  267 

Albert Deß 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

(b) maħżun f'faċilitajiet fuq l-art 

iddedikati u mgħammrin għall-ħżin tal-

merkurju fil-prossimità tal-operatur li se 

jissolidifika l-iskart jew l-operatur fejn se 

jsir ir-rimi permanenti. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Aħna nappoġġjaw il-ħżin temporanju tal-merkurju likwidu fil-prossimità tal-faċilitajiet tas-

solidifikazzjoni jew tal-faċilitajiet tar-rimi permanenti. 

Emenda  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

(b) jinħażen b'mod permanenti, 

f'forma solidifikata u stabbilizzata 

f'minjieri tal-melħ li huma adattati għar-

rimi tal-merkurju, jew f'formazzjonijiet 

fondi taħt l-art ta' ġebel iebes li jipprovdu 

livell ta' sikurezza u ta' żamma fil-

magħluq ekwivalenti għal dawk il-

minjieri tal-melħ; 

Or. it 

Emenda  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

(b) jinħażen b'mod temporanju għal 

aktar minn sitt xhur u anqas minn ħames 
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mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

snin f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żmien temporanju għandu jkun temporanju, u dan jeħtieġ kemm limitu ta' żmien minimu kif 

ukoll massimu. 

 

Emenda  270 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinħażen b'mod temporanju 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

(b) f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati u 

mgħammrin għall-ħżin temporanju tal-

merkurju. 

Or. fr 

 

Emenda  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin 

temporanju tal-iskart tal-merkurju, kif 

stabbiliti fl-Annessi I, II u III tad-

Direttiva 1999/31/KE għandhom 

japplikaw għall-faċilitajiet tal-ħżin 

permanenti msemmijin fil-punt (a) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bil-

kundizzjonijiet li ġejjin stabbiliti fl-

Annessi li ġejjin għal dik id-Direttiva: 

imħassar 
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(a)  L-Anness I, it-Taqsima 8 (l-ewwel, 

it-tielet u l-ħames inċiżi) u l-Anness II 

għad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

ikunu japplikaw; 

 

(b)  L-Anness I, it-Taqsima 8 (it-tieni, 

ir-raba' u s-sitt inċiżi) u l-Anness III, it-

Taqsima 6, tad-Direttiva 1999/31/KE 

għandhom ikunu japplikaw biss meta 

jitqiesu xierqa mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri inkarigati 

mill-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva. 

 

Or. en 

 

Emenda  272 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin 

temporanju tal-iskart tal-merkurju, kif 

stabbiliti fl-Annessi I, II u III tad-

Direttiva 1999/31/KE għandhom 

japplikaw għall-faċilitajiet tal-ħżin 

permanenti msemmijin fil-punt (a) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bil-

kundizzjonijiet li ġejjin stabbiliti fl-

Annessi li ġejjin għal dik id-Direttiva: 

2. Il-ħżin permanenti għandu jiġi 

awtorizzat biss jekk l-iskart tal-merkurju 

jkun ġie stabbilizzat jew parzjalment 

stabbilizzat f'minjieri tal-melħ li huma 

adattati għar-rimi tal-merkurju, jew 

f'formazzjonijiet fondi taħt l-art ta' ġebel 

iebes li jipprovdu livell ta' sikurezza u ta' 

żamma fil-magħluq ekwivalenti għal dak 

ta' dawk il-minjieri tal-melħ. 

 L-operaturi tal-faċilitajiet li jwettqu l-

istabbilizzazzjoni tal-merkurju għandhom 

jistabbilixxu, fir-reġistru msemmi fl-

Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/98/KE, 

reġistru li jkun fih din l-informazzjoni li 

ġejja: 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Fl-UE qed jiġu żviluppati faċilitajiet u tekniki ġodda ta' stabbilizzazzjoni. Il-volum sinifikanti 

ta' skart tal-merkurju li se jiġi ġġenerat fil-futur b'riżultat tal-projbizzjonijiet imposti minn 

dan ir-regolament se jkollu għalhekk jiġi ttrattat, bil-ħsieb tar-rimi finali tiegħu, fi żmien 
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10 snin. Għalhekk il-ħżin permanenti tal-merkurju likwidu mhuwiex ġustifikat. Din il-miżura 

hija konsistenti mal-linji gwida adottati fl-2015 fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta' Basel. 

 

Emenda  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin 

temporanju tal-iskart tal-merkurju, kif 

stabbiliti fl-Annessi I, II u III tad-

Direttiva 1999/31/KE għandhom 

japplikaw għall-faċilitajiet tal-ħżin 

permanenti msemmijin fil-punt (a) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bil-

kundizzjonijiet li ġejjin stabbiliti fl-

Annessi li ġejjin għal dik id-Direttiva: 

2. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin 

temporanju tal-iskart tal-merkurju 

għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-

Anness I taqsima 8, l-Anness II u l-

Anness III taqsima 6, tad-

Direttiva 1999/31/KE. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju diġà ġew stabbiliti fl-

Annessi għad-Direttiva 1999/31/KE. M'hemm l-ebda raġuni biex dan ir-regolament ikun 

inqas strinġenti mid-direttiva. 

 

Emenda  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) L-Anness I, it-Taqsima 8 (l-ewwel, 

it-tielet u l-ħames inċiżi) u l-Anness II 

għad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

ikunu japplikaw; 

imħassar 

Or. es 
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Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju diġà ġew stabbiliti fl-

Annessi għad-Direttiva 1999/31/KE. M'hemm l-ebda raġuni biex dan ir-regolament ikun 

inqas strinġenti mid-direttiva. 

 

Emenda  275 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) L-Anness I, it-Taqsima 8 (l-ewwel, 

it-tielet u l-ħames inċiżi) u l-Anness II 

għad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

ikunu japplikaw; 

(a) għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju riċevut: 

 (i) l-oriġini u l-kwantità tal-iskart tal-

merkurju riċevut; 

 (ii) l-isem u l-informazzjoni ta' kuntatt 

tal-fornitur. 

Or. fr 

 

Emenda  276 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) L-Anness I, it-Taqsima 8 (l-ewwel, 

it-tielet u l-ħames inċiżi) u l-Anness II 

għad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

ikunu japplikaw; 

(a) L-Anness I, Taqsima 8 (l-ewwel, it-

tielet, il-ħames u s-sitt inċiżi) u l-Anness II 

għad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

ikunu japplikaw; 

Or. en 

(Marbuta mal-emenda għall-punt (b) tal-istess subparagrafu mill-istess awtur.) 



 

PE585.758v01-00 104/144 AM\1100259MT.doc 

MT 

Ġustifikazzjoni 

Emenda ta' riżerva f'każ li l-ħżin permanenti taħt l-art tal-iskart tal-merkurju jibqa' 

possibbiltà. L-Anness I, Taqsima 8, is-sitt inċiż jirrekjedi fir-rigward ta' ħżin temporanju tal-

merkurju metalliku li "l-ħżin għandu jkun irranġat b'tali mod li jiżgura li l-kontenituri kollha 

jkunu jistgħu jinstabu faċilment". Fid-dawl tal-problemi f'diversi minjieri tal-melħ, dan 

għandu jkun obbligatorju wkoll għal kwalunkwe ħżin permanenti, u ma jkunx soġġett għad-

diskrezzjoni tal-awtoritajiet kompetenti jekk iqisux li dan huwa xieraq jew le. 

 

Emenda  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) L-Anness I, it-Taqsima 8 (it-tieni, 

ir-raba' u s-sitt inċiżi) u l-Anness III, it-

Taqsima 6, tad-Direttiva 1999/31/KE 

għandhom ikunu japplikaw biss meta 

jitqiesu xierqa mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri inkarigati 

mill-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva. 

imħassar 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħżin temporanju tal-iskart tal-merkurju diġà ġew stabbiliti fl-

Annessi għad-Direttiva 1999/31/KE. M'hemm l-ebda raġuni biex dan ir-regolament ikun 

inqas strinġenti mid-direttiva. 

 

Emenda  278 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) L-Anness I, it-Taqsima 8 (it-tieni, 

ir-raba' u s-sitt inċiżi) u l-Anness III, it-

Taqsima 6, tad-Direttiva 1999/31/KE 

għandhom ikunu japplikaw biss meta 

(b) għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju stabbilizzat li jitlaq mill-faċilità: 
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jitqiesu xierqa mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri inkarigati 

mill-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva. 

 (i) il-kwantità ta' skart tal-merkurju 

stabbilizzat u l-kontenut tal-merkurju 

tiegħu; 

 (ii) id-destinazzjoni u l-operazzjonijiet 

tar-rimi ppjanati għall-iskart tal-merkurju 

stabbilizzat; 

 (iii) iċ-ċertifikat maħruġ mill-operatur 

responsabbli għall-ħżin permanenti tal-

iskart tal-merkurju solidifikat, kif previst 

fl-Artikolu 1b. 

Or. fr 

 

Emenda  279 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) L-Anness I, it-Taqsima 8 (it-tieni, 

ir-raba' u s-sitt inċiżi) u l-Anness III, it-

Taqsima 6, tad-Direttiva 1999/31/KE 

għandhom ikunu japplikaw biss meta 

jitqiesu xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri inkarigati mill-

implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva. 

(b) L-Anness I, Taqsima 8 (it-tieni u r-

raba' inċiżi) u l-Anness III, Taqsima 6, 

tad-Direttiva 1999/31/KE għandhom 

japplikaw biss meta jitqiesu xierqa mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

inkarigati mill-implimentazzjoni ta' dik id-

Direttiva. 

Or. en 

(Marbuta mal-emenda għall-punt (a) tal-istess subparagrafu mill-istess awtur.) 

Ġustifikazzjoni 

Emenda ta' riżerva f'każ li l-ħżin permanenti taħt l-art jibqa' possibbiltà. L-Anness I, it-

Taqsima 8, is-sitt inċiż jirrekjedi fir-rigward ta' ħżin temporanju tal-merkurju metalliku li "Il-

ħżin għandu jkun irranġat b'tali mod li jiżgura li l-kontenituri kollha jkunu jistgħu jinstabu 

faċilment". Fid-dawl tal-problemi f'diversi minjieri tal-melħ, dan għandu jkun obbligatorju 

wkoll għal kwalunkwe ħżin permanenti, u ma jkunx soġġett għad-diskrezzjoni tal-awtoritajiet 

kompetenti jekk iqisux li dan huwa xieraq jew le. 



 

PE585.758v01-00 106/144 AM\1100259MT.doc 

MT 

 

Emenda  280 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-kwantità ta' skart tal-merkurju 

maħżun fil-faċilità fl-aħħar ta' kull 

xahar. 

Or. fr 

 

Emenda  281 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) l-operatur tal-faċilità għandu 

jibgħat ir-reġistru lill-awtoritajiet 

maħtura mill-Istat Membru sa mhux 

aktar tard mill-31 ta' Jannar. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi żgurat li l-merkurju jkun traċċabbli f'kull stadju tal-katina tat-trattament, għandu 

jiġi introdott reġistru fi sforz biex tiġi ċentralizzata u standardizzata l-informazzjoni meħtieġa 

għal dan il-monitoraġġ u, b'mod partikolari, biex kull parti interessata f'dak il-proċess tkun 

konxja mir-responsabbiltajiet tagħha. 

 

Emenda  282 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid) 



 

AM\1100259MT.doc 107/144 PE585.758v01-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Meta l-operazzjoni tar-rimi tkun 

kompluta, l-operaturi tal-faċilità 

responsabbli mill-ħżin permanenti tal-

iskart tal-merkurju għandhom joħorġu 

ċertifikat li jistipula li l-vjaġġ kollu tal-

iskart tal-merkurju nħażen b'mod 

permanenti skont id-

Direttiva 1999/31/KE. Dak iċ-ċertifikat 

għandu jinkludi informazzjoni li 

tikkonċerna l-post tal-ħżin. 

Or. fr 

Emenda  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-iskart tal-merkurju għandu 

jitqiegħed f'lottijiet għall-ħażna, 

imbagħad jiġi ssiġillat u jerġa' jitqiegħed 

fil-kompartiment tal-ħżin, li ma għandux 

jitħalla miftuħ għal aktar minn sitt xhur. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikunu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mill-emissjonijiet tal-merkurju, 

merkurju solidifikat biss għandu jintrema fi ħżin taħt l-art. 

 

Emenda  284 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri b'kumpaniji li 

joffru teknoloġija ta' solidifikazzjoni 

għandhom jippromwovu l-użu ta' 

solidifikazzjoni ta' skart tal-merkurju 

likwidu f'pajjiżi terzi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Istati Membri fejn il-kumpaniji joffru teknoloġiji ta' solidifikazzjoni 

jgħinu sabiex jiżguraw it-trasferiment tat-teknoloġija neċessarja lejn pajjiżi terzi għas-

solidifikazzjoni tal-iskart tal-merkurju likwidu. 

 

Emenda  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafi 2 u 2a ta' dan l-Artikolu, 

merkurju metalliku maħżun b'mod 

permanenti għandu jiġi ttrasformat 

f'sulfur tal-merkurju (HgS) bl-

istabbilizzazzjoni jew is-solidifikazzjoni 

qabel ma jinħażen. Għandu jinħażen biss 

fi ħżin taħt l-art liċenzjat f'minjieri tal-

melħ jew formazzjonijiet ta' ġebel iebes li 

għalihom tkun ġiet ipprovduta prova ta' 

sikurezza fit-tul skont l-Anness A għad-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE1a. 

 _______________ 

 1a Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE 

tad-19 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi l-

kriterji u l-proċeduri għall-aċċettazzjoni 

ta' skart u f'terraferma artifiċjali skont l-

Artikolu 16 ta' u l-Anness II tad-Direttiva 

1999/31/KE (ĠU L 11, 16.1.2003, p. 27). 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istabbilizzazzjoni jew is-solidifikazzjoni tal-merkurju metalliku hija effettiva sabiex jonqos 

b'mod sinifikanti r-riskju primarju li l-merkurju jinħeles fl-ambjent, iżda anki r-riskju li 

jinġieb lura fis-suq. 

 

Emenda  286 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill 

qabel l-1 ta' Jannar 2023 dwar jekk il-

perjodu stabbilit fil-paragrafu 1 jeħtiġx li 

jinbidel. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta 

proposta leġiżlattiva flimkien ma' dan ir-

rapport. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Dan ifisser li l-perjodu tranżitorju jista' jiġi mmodifikat, jekk meħtieġ, f'konformità mal-

progress li jkun sar fl-ipproċessar tal-istokks eżistenti; l-intenzjoni tkun, fost oħrajn, li 

jitnaqqas l-ammont tal-merkurju miġbur illegalment. 

 

Emenda  287 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2c. Sal-1 ta' Jannar 2019, il-

Kummissjoni għandha tiżgura t-

traċċabbiltà tal-iskart tal-merkurju tul il-

katina kollha u għall-partijiet kollha 
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involuti, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan 

ir-regolament u d-dritt tal-UE applikabbli. 

 Jekk jinstab li hemm lakuna fil-

leġiżlazzjoni, il-Kummissjoni għandha 

tintroduċi, permezz ta' atti delegati, 

sistema għar-rapportar u l-monitoraġġ 

tal-iskart tal-merkurju. Is-sistema 

għandha żżomm reġistru tad-dħul u l-

ħruġ tal-iskart tal-merkurju għal kull 

parti involuta fil-katina, b'mod partikolari 

l-produtturi tal-iskart, l-operaturi tal-ġbir 

tal-iskart, l-operaturi tal-ħżin temporanju, 

l-operaturi tal-faċilità ta' stabbilizzazzjoni 

u l-operaturi tal-ħżin permanenti. Ir-

rapportar għandu jiddikjara l-kwantità 

tal-iskart tal-merkurju miżmum minn kull 

persuna jew entità fil-ħoloq kollha tal-

katina.  

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

It-traċċabbiltà hija kruċjali. Il-PRTR Ewropew ma jidhirx, madankollu, li huwa l-aktar 

adattat għall-intraċċar tal-iskart tal-merkurju għaliex jidentifika l-kwantitajiet tal-iskart tal-

merkurju u mhux il-kwantità tal-merkurju preżenti fl-iskart. Barra minn hekk, japplika biss 

għall-faċilitajiet li jżommu tunnellaġġ minimu ta' skart. Is-sistema tonqos milli tqis il-

faċilitajiet iż-żgħar u l-atturi mhux industrijali (bħad-dentisti). 

 

Emenda  288 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Ir-rapportar mill-operaturi tal-iskart 

 1.  L-operaturi tal-installazzjonijiet li 

jwettqu l-ħżin temporanju, is-

solidifikazzjoni jew ir-rimi finali tal-iskart 

tal-merkurju solidifikat għandhom, bħala 

parti miż-żamma ta' rekords meħtieġa 

mill-Artikolu 35 tad-
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Direttiva 2008/98/KE, jistabbilixxu 

reġistru li jinkludi l-informazzjoni li ġejja: 

 (a)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju riċevut: 

 i)  l-oriġini u l-ammont ta' skart tal-

merkurju riċevut; 

 ii)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-

fornitur; 

 iii)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tas-

sid tal-iskart maħżun b'mod temporanju; 

 (b)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju li jitlaq mill-installazzjoni tal-

ħżin temporanju: 

 i)  l-ammont ta' skart tal-merkurju u 

l-kontenut ta' merkurju tiegħu; 

 ii)  id-destinazzjoni tal-iskart tal-

merkurju; 

 iii) iċ-ċertifikat ipprovdut mill-

operatur tad-destinazzjoni; 

 (c)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju solidifikat li jitlaq mill-

installazzjoni: 

 i)  l-ammont ta' skart tal-merkurju 

solidifikat u l-kontenut ta' merkurju 

tiegħu; 

 ii)  id-destinazzjoni u l-operazzjoni ta' 

rimi ppjanata tal-iskart tal-merkurju 

solidifikat; 

 iii)  iċ-ċertifikat ipprovdut mill-

operatur li jwettaq ir-rimi permanenti tal-

iskart tal-merkurju solidifikat kif 

imsemmi fil-paragrafu 2; 

 (d)  l-ammont ta' skart tal-merkurju 

maħżun fl-installazzjoni fi tmiem kull 

xahar. 

 L-operatur tal-installazzjoni għandu 

jibgħat ir-reġistru lill-awtorità maħtura 

mill-Istat Membru kull sena sal-

31 ta' Jannar. 

 2.  Malli titlesta l-operazzjoni ta' rimi, 

l-operaturi tal-installazzjonijiet li jwettqu 

r-rimi finali tal-iskart tal-merkurju 
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solidifikat għandhom joħorġu ċertifikat li 

l-vjaġġ sħiħ ta' skart tal-merkurju 

solidifikat ikun intrema għalkollox skont 

id-Direttiva 1999/31/KE, inkluża 

informazzjoni dwar fejn intrema. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm rekwiżiti ta' rapportar annwali ċari wkoll għall-faċilitajiet ta' ħżin 

temporanju u solidifikazzjoni b'tali mod li jkun jista' jiġi segwit il-progress tas-solidifikazzjoni 

u r-rimi finali. 

 

Emenda  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Informazzjoni mill-operaturi tal-ħżin u r-

rimi tal-iskart tal-merkurju 

 1.  L-operaturi tal-installazzjonijiet li 

jwettqu l-ħżin temporanju jew is-

solidifikazzjoni tal-iskart tal-merkurju 

għandhom, bħala parti miż-żamma ta' 

rekords meħtieġa skont l-Artikolu 35 tad-

Direttiva 2008/98/KE, jistabbilixxu 

reġistru li jinkludi l-informazzjoni li ġejja: 

 (a)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju riċevut: 

 (i)  l-oriġini u l-ammont ta' skart tal-

merkurju riċevut; 

 (ii)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-

fornitur; 

 (b)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju solidifikat li jitlaq mill-

installazzjoni: 
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 (i) l-ammont ta' skart tal-merkurju 

solidifikat u l-kontenut ta' merkurju 

tiegħu; 

 (ii)  id-destinazzjoni u l-operazzjoni ta' 

rimi ppjanata tal-iskart tal-merkurju 

solidifikat; 

 (iii)  iċ-ċertifikat ipprovdut mill-

operatur li jwettaq il-ħżin permanenti tal-

iskart tal-merkurju solidifikat kif 

imsemmi fil-paragrafu 2; 

 (c)  għal kull vjaġġ ta' skart tal-

merkurju li jitlaq mill-installazzjoni tal-

ħżin temporanju: 

 (i)  l-ammont ta' skart tal-merkurju u 

l-kontenut ta' merkurju tiegħu; 

 (ii)  id-destinazzjoni u l-operazzjoni ta' 

rimi ppjanata tal-iskart tal-merkurju; 

 (iii)  iċ-ċertifikat ipprovdut mill-

operatur li jwettaq il-ħżin temporanju tal-

iskart tal-merkurju solidifikat; 

 (d)  l-ammont ta' skart tal-merkurju 

maħżun fl-installazzjoni fi tmiem kull 

xahar. 

 L-operatur tal-installazzjoni għandu 

jibgħat ir-reġistru lill-awtorità maħtura 

mill-Istat Membru kull sena sal-

31 ta' Jannar. 

 2.  Malli titlesta l-operazzjoni ta' rimi, 

l-operaturi tal-installazzjonijiet li jwettqu 

l-ħżin permanenti tal-iskart tal-merkurju 

għandhom joħorġu ċertifikat li l-vjaġġ 

sħiħ ta' skart tal-merkurju jkun inħażen 

b'mod permanenti skont id-

Direttiva 1999/31/KE, inkluża 

informazzjoni dwar fejn inħażen. 

Or. en 

 

Emenda  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Il-ħżin (rimi) finali tal-iskart tal-merkurju 

 1.  L-iskart tal-merkurju jista' 

jinħażen b'mod permanenti biss wara li 

jkun għadda mit-trattament tal-

istabbilizzazzjoni u s-solidifikazzjoni. 

 2.  It-trattament tal-istabbilizzazzjoni 

u s-solidifikazzjoni tal-iskart tal-merkurju 

għandu jitwettaq f'faċilitajiet fuq l-art 

skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-

Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart. 

 3.  Ladarba jkun ġie stabbilizzat u 

solidifikat, l-iskart tal-merkurju jista' 

jinħażen b'mod permanenti biss 

f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati għall-ħżin 

permanenti tal-merkurju u mgħammra 

għalih jew f'faċilitajiet taħt l-art li 

jipprovdu livell ta' sikurezza u ta' żamma 

fil-magħluq ekwivalenti għal dak ta' dawk 

il-faċilitajiet fuql-art. 

 4.  Ir-rekwiżiti għall-ħżin permanenti 

tal-iskart tal-merkurju, ladarba jkun ġie 

stabbilizzat u solidifikat, għandhom ikunu 

dawk stabbiliti fid-Direttiva 1999/31/KE. 

 5.  Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport li 

jivvaluta s-sikurezza tad-diversi 

alternattivi għall-ħżin permanenti tal-

iskart tal-merkurju msemmija fil-

paragrafu 3, inkluż il-minjieri tal-melħ. 

Dak ir-rapport għandu jqis ir-riskji 

marbuta mal-ħżin taħt l-art, bħall-

prossimità għall-akwiferi, il-probabbiltà 

tal-infiltrazzjoni tal-ilma, id-dgħufija tal-

kopertura tal-blat, il-korrużjoni tal-

kontenituri u d-diffikultà tal-intervent 

f'każ ta' emerġenza. Fuq il-bażi tal-

konklużjonijiet tar-rapport u f'konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-

Kummissjoni għandha tissottometti 

proposta għall-emenda ta' dan ir-

Regolament u, fejn xieraq, tad-

Direttiva 1999/31/KE. 
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Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Il-merkurju huwa likwidu, u l-ġestjoni ta' dan l-iskart toħloq riskji ikbar milli fil-każ tas-

solidi. Id-Direttiva 1999/31/KE tipprojbixxi l-aċċettazzjoni ta' skart likwidu f'miżbliet. Il-ħżin 

permanenti għandu jkun permess biss meta l-iskart tal-merkurju jkun l-ewwel għadda minn 

trattament ta' stabbilizzazzjoni u solidifikazzjoni. Il-proposta tqis il-ħżin taħt l-art bħala l-

għażla ppreferuta u tikklassifika l-minjieri tal-melħ bħala l-"punt ta' referenza" għas-

sikurezza. Ma ngħatatx evidenza biżżejjed bħala appoġġ għal dawn iż-żewġ elementi tal-

proposta. 

 

Emenda  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-

regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur 

tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 

applikati. Il-penali previsti jridu jkunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-

Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 

sa[xxx] u għandhom jinnotifikawha 

mingħajr dewmien b'kull emenda 

sussegwenti li tolqothom. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-

regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur 

tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 

applikati. Il-penali previsti jridu jkunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi. 

Or. fr 

 

Emenda  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) informazzjoni dwar l- imħassar 
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implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament; 

Or. fr 

 

Emenda  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni meħtieġa għall-

issodisfar mill-Unjoni u mill-Istati 

Membri tal-obbligu ta' rapportar tagħhom 

stabbiliti skont l-Artikolu 21 tal-

Konvenzjoni ta' Minamata; 

Imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni meħtieġa għall-

issodisfar mill-Unjoni u mill-Istati Membri 

tal-obbligu ta' rapportar tagħhom stabbiliti 

skont l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni ta' 

Minamata; 

(b) informazzjoni meħtieġa għall-

issodisfar mill-Unjoni tal-obbligu ta' 

rapportar tagħha stabbilit skont l-Artikolu 

21 tal-Konvenzjoni ta' Minamata; 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ir-rekwiżiti tar-rapportar tagħhom stess, li ma għandhomx jiġu 

dduplikati mil-leġiżlazzjoni tal-UE. 
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Emenda  295 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sommarju tal-informazzjoni 

miġbura skont l-Artikolu 12; 

(c) sommarju tal-informazzjoni 

miġbura skont l-Artikolu 12 u l-

Artikolu 13a; 

Or. en 

(Marbuta mal-emenda mill-istess awtur li jintroduċi obbligu ta' rapportar għall-faċilitajiet ta' 

solidifikazzjoni.) 

Ġustifikazzjoni 

Dan ir-rapport annwali mill-Istati Membri għandu jinkludi wkoll sommarju tal-informazzjoni 

riċevuta mill-faċilitajiet ta' solidifikazzjoni. 

 

Emenda  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) lista tal-ħażniet individwali tal-

merkurju li jaqbżu l-50tunnellata metrika, 

li jinsabu fit-territorju tagħhom u, meta l-

Istati Membri jkunu jafu biha, lista tal-

provvista tal-merkurju li tiġġenera ħażniet 

annwali tal-merkurju li jaqbżu l-10 

tunnellati metriċi. 

(d) lista tal-ħażniet individwali tal-

merkurju, il-komposti tal-merkurju jew 

tal-iskart tal-merkurju li jaqbżu l-

50 tunnellata metrika, li jinsabu fit-

territorju tagħhom, kif ukoll l-ammont ta' 

merkurju f'kull sit. 

Or. en 

 

Emenda  297 

Michèle Rivasi 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) informazzjoni dwar il-merkurju u 

l-komposti tal-merkurju użati u prodotti 

fi: 

 - il-prodott sekondarju mill-produzzjoni 

taż-żejt/tal-gass, il-produzzjoni tal-ħadid u 

l-azzar u t-tħaffir u l-ipproċessar ta' 

metalli mhux ferrużi; 

 - il-faċilitajiet tar-riċiklaġġ tal-iskart; 

 - il-produzzjoni tal-alkoħolati, il-

monomeri tal-klorur tal-vinil, u l-

poliuretan; 

 - il-manifattura ta' prodotti miżjuda bil-

merkurju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Modifika żgħira tal-emenda 72 mir-rapporteur sabiex din tispeċifika l-prodotti sekondarji 

rilevanti kollha li fuqhom għandha tiġi rrapportata informazzjoni. 

 

Emenda  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) lista tas-sorsi ta' provvista tal-

merkurju li jiġġeneraw stokkijiet annwali 

tal-merkurju li jaqbżu l-10 tunnellati 

metriċi. 

Or. en 
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Emenda  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-

kwestjonarji xierqa biex tispeċifika l-

kontenut, l-informazzjoni u l-indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni li għandhom jiġu 

inklużi fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 

kif ukoll il-format ta' dan ir-rapport u ż-

żmien meta għandu jiġi ppubblikat u l-

aġġornamenti tiegħu. 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-

kwestjonarji xierqa biex tispeċifika l-

kontenut, l-informazzjoni u l-indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni li għandhom jiġu 

inklużi fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 

kif ukoll il-format ta' dan ir-rapport u ż-

żmien meta għandu jiġi ppubblikat u l-

aġġornamenti tiegħu. Il-kwestjonarji ma 

għandhomx ikopru kwistjonijiet li fir-

rigward tagħhom ir-rekwiżiti tar-

rapportar jibqgħu fil-kompetenza 

esklussiva tal-partijiet għall-Konvenzjoni. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ir-rekwiżiti tar-rapportar tagħhom stess, li ma għandhomx jiġu 

dduplikati mil-leġiżlazzjoni tal-UE. 

 

Emenda  300 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-

kwestjonarji xierqa biex tispeċifika l-

kontenut, l-informazzjoni u l-indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni li għandhom jiġu 

inklużi fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 

1 kif ukoll il-format ta' dan ir-rapport u ż-

żmien meta għandu jiġi ppubblikat u l-

aġġornamenti tiegħu. 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-

kwestjonarji xierqa biex tispeċifika l-

kontenut, l-informazzjoni u l-indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni sabiex tissodisfa 

r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 kif 

ukoll il-format u l-frekwenza ta' dan ir-

rapport. Il-kwestjonarji ma għandhomx 

jidduplikaw l-obbligi ta' rapportar tal-

Partijiet tal-Konvenzjoni. 
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Or. en 

 

Emenda  301 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kwestjonarji jistgħu jorganizzaw ukoll 

ir-rapportar b'tali mod li jippermetti lill-

Unjoni tipprovdi lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni b'rapport wieħed sottomess 

f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kwestjonarji jistgħu jorganizzaw ukoll 

ir-rapportar b'tali mod li jippermetti lill-

Unjoni tipprovdi lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni b'rapport wieħed sottomess 

f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kwestjonarji jistgħu jorganizzaw ukoll imħassar 
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ir-rapportar b'tali mod li jippermetti lill-

Unjoni tipprovdi lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni b'rapport wieħed sottomess 

f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ir-rekwiżiti tar-rapportar tagħhom stess, li ma għandhomx jiġu 

dduplikati mil-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Emenda  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta 

deċiżjonijiet, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, sabiex tipprovdi mudell 

għal dawk il-kwestjonarji u sabiex tagħmel 

l-għodda tar-rapportar elettronika 

disponibbli għall-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni għandha tipproponi 

deċiżjonijiet sabiex tipprovdi mudell għal 

dawk il-kwestjonarji u sabiex tagħmel l-

għodda tar-rapportar elettronika 

disponibbli għall-Istati Membri. 

Or. fr 

 

Emenda  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati f'konformità mal-

proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 

18(2). 

imħassar 

Or. fr 
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Emenda  306 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 15a 

 Krematorji 

 Sal-1 ta' Lulju 2018, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward 

l-emissjonijiet tal-merkurju minn 

krematorji, li jkun akkumpanjat minn 

proposta leġiżlattiva, fejn xieraq, sabiex 

jitnaqqsu b'mod sinifikanti t-tali 

emissjonijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-krematorji huma sors importanti ta' emissjonijiet tal-merkurju fl-ambjent. Il-Kummissjoni 

għandha tivvaluta s-sitwazzjoni u tagħmel proposta leġiżlattiva sabiex tnaqqas b'mod 

sinifikanti t-tali emissjonijiet sal-1 ta' Lulju 2018. 

 

Emenda  307 

Julie Girling 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 15a 

 Reviżjoni 

 Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar 

tard mill-31 ta' Diċembru 2025, twettaq 

rieżami ta' dan ir-Regolament, fost l-

oħrajn fid-dawl tal-iżviluppi dwar il-

Konvenzjoni ta' Minamata u l-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Fejn xieraq, ir-reviżjoni għandha tkun 

akkumpanjata minn proposta leġiżlattiva 
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li temenda dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiżgura allinjament sħiħ mal-klawżola ta' rieżami maqbula dan l-aħħar fid-

Direttiva NEC riveduta. 

 

Emenda  308 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 15b 

 Reviżjoni 

 Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni 

għandha twettaq rieżami ta' dan ir-

Regolament inter alia fid-dawl tal-iżvilupp 

tal-Konvenzjoni u tippreżenta proposta 

leġiżlattiva sabiex temenda dan ir-

Regolament, fejn xieraq. Ir-rieżami 

għandu jinkludi proposta ta' miżuri 

sabiex jitnaqqas l-użu tal-merkurju fl-

attivitajiet industrijali u l-eliminazzjoni 

gradwali tal-użu tiegħu mill-aktar fis 

possibbli u fi kwalunkwe każ fi żmien 

10 snin mid-dħul fis-seħħ tal-

Konvenzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Kummissjoni tirrieżamina dan ir-Regolament erba' snin wara l-

applikazzjoni tiegħu, b'mod partikolari sabiex timplimenta l-objettiv tal-Konvenzjoni ta' 

Minamata li telimina b'mod gradwali l-użu tal-merkurju fi żmien 10 snin mid-dħul fis-seħħ 

tal-Konvenzjoni. 

Emenda  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 

sabiex temenda l-Annessi I, II, III u IV 

sabiex tittrasponi d-Deċiżjonijiet adottati 

mill-Konferenza tal-Partijiet għall-

Konvenzjoni, meta l-Unjoni tkun sostniet 

id-Deċiżjoni kkonċernata. 

Il-Kummissjoni għandha tipproponi 

emendi għall-Annessi I, II, III u IV lill-

Istati Membri sabiex jittrasponu d-

Deċiżjonijiet adottati mill-Konferenza tal-

Partijiet għall-Konvenzjoni, meta l-Unjoni 

tkun sostniet id-Deċiżjoni kkonċernata. 

Or. fr 

 

Emenda  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 17 imħassar 

L-eżerċizzju tad-delega  

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 

għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-

Artikolu. 

 

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-

Artikoli 7(3) u 16 għandha tiġi kkonferita 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 

indeterminat li jibda mid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 7(3) u (16) tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
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taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. 

 

5. Att delegat li jiġi adottat skont l-Artikoli 

7(3) u 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma ssir l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

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 informaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

Or. fr 

 

Emenda  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-adozzjoni tal-formoli għall-

importazzjoni u l-esportazzjoni skont l-

Artikolu 6, ta' deċiżjoni skont l-Artikolu 

8(4), u tal-kwestjonarji skont l-Artikolu 

15(2), il-Kummissjoni għandha tkun 

assistita minn Kumitat. Dak il-Kumitat 

għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn issir referenza għal dan il-

paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Japplika mill-1 ta' Jannar 2018. Japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ 

tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni. 

Ma għandhomx japplikaw standards doppji għas-swieq interni u dawk esterni. 
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Emenda  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-emenda tal-Artikolu 5. Għandu jkun hemm projbizzjoni sħiħa fuq l-

esportazzjonijiet ta' kull prodott miżjud bil-merkurju. 

 

Emenda  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A  

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

1. Batteriji, ħlief batteriji buttuna tal-ossidu taż-żingu tal-fidda b'kontenut ta' merkurju < 2 % u 

batteriji buttuna taż-żingu-arja b'kontenut ta' merkurju < 2 %. 

2. Swiċċijiet u rilejs, ħlief il-pontijiet għall-kejl b'akkuratezza għolja ħafna tal-kapaċitanza u t-telf u 

swiċċijiet u rilejs tal-frekwenza tar-radju bi frekwenza għolja għal strumenti ta' monitoraġġ u 

kontroll b'kontenut massimu ta' merkurju ta' 20 mg għal kull pont, swiċċ jew rilej. 

3. Bozoz fluworexxenti kompatti (CFLs) għal skopijiet ta' tidwil ġenerali li huma ≤ 30 watts 

b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż il-5 mg għal kull berner tal-bozza. 

4. Il-bozoz fluworexxenti lineari li ġejjin (LFLs) għal skopijiet ta' tidwil ġenerali: 

(a) Fosforu bi tliet strixxi < 60 watts b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż il-5 mg għal kull 

bozza; 

(b) Fosforu tal-alofosfat ≤ 40 watts b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż l-10 mg għal kull 

bozza. 

5. Bozoz tal-merkurju (gass) taħt pressjoni għolja (HPMV) għal skopijiet ta' tidwil ġenerali. 
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6. Dawn il-bozoz fluworexxenti b'katodu kiesaħ u l-bozoz fluworexxenti b'elettrodi esterni 

(CCFL u EEFL) li fihom il-merkurju miżjud, għal skrins elettroniċi:  

(a) ta' tul qasir (≤ 500 mm) b'kontenut ta' merkurju ogħla minn 3,5 mg għal kull bozza; 

(b) ta' tul medju (> 500 mm u ≤ 1 500 mm) b'kontenut ta' merkurju ogħla minn 5 mg għal kull 

bozza; 

(c) ta' tul twil (> 1 500 mm) b'kontenut ta' merkurju ogħla minn 13 mg għal kull bozza. 

7. Kożmetiċi bil-merkurju u bil-komposti tal-merkurju, ħlief dawk il-każijiet speċjali inklużi fl-

annotazzjoni 17 tal-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill 

8. Pestiċidi, bijoċidi u antisettiċi topiċi. 

9. L-istrumenti tal-kejl mhux elettroniċi li ġejjin, fejn mhi disponibbli l-ebda alternattiva xierqa 

mingħajr merkurju: 

(a) barometri;  

(b) igrometri;  

(c) manometri;  

(d) termometri; 

(e) sfigmomanometri; 

Din l-annotazzjoni ma tkoprix l-istrumenti tal-kejl li ġejjin: 

(a) strumenti tal-kejl mhux elettroniċi installati f'tagħmir fuq skala kbira jew dawk użati għal kejl 

ta' preċiżjoni għolja; 

(b) strumenti tal-kejl li fit-3 ta' Ottubru 2007 ikollhom aktar minn 50 sena; 

(c) strumenti tal-kejl li jridu jidhru f'wirjiet pubbliċi għal finijiet kulturali u storiċi. 

 

 

Emenda 

 

Prodotti miżjuda bil-merkurju Data li minnha għandhom ikunu pprojbiti l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-manifattura 

tal-prodotti miżjuda bil-merkurju 

1. Batteriji jew akkumulaturi sal-livelli 

massimi tal-kontenut ta' merkurju stabbiliti 

mid-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament 

31.12.2020 
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Ewropew u tal-Kunsill1 

2. Swiċċijiet u rilejs, ħlief il-pontijiet għall-kejl 

b'akkuratezza għolja ħafna tal-kapaċitanza u 

t-telf u swiċċijiet u rilejs tal-frekwenza tar-

radju bi frekwenza għolja għal strumenti ta' 

monitoraġġ u kontroll b'kontenut massimu ta' 

merkurju ta' 20 mg għal kull pont, swiċċ jew 

rilej. 

31.12.2020 

3. Lampi li fihom merkurju sal-livelli massimi 

tal-kontenut ta' merkurju stabbiliti mid-

Direttiva 2011/65/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill2. 

31.12.2020 

imħassar  

imħassar  

imħassar  

7. Kożmetiċi bil-merkurju u bil-komposti tal-

merkurju, ħlief dawk il-każijiet speċjali 

inklużi fl-annotazzjoni 17 tal-Anness V tar-

Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.3 

31.12.2020 

8. Pestiċidi, bijoċidi u antisettiċi topiċi. 31.12.2020 

9. L-istrumenti tal-kejl mhux elettroniċi li 

ġejjin: 

31.12.2020 

(a) barometri;   

(b) igrometri;   

(c) manometri;   

(d) termometri;  

(e) sfigmomanometri;  

(ea) strain gauges biex jintużaw mal-

plitismografi; 

 

(eb) tensjometri  

Din l-annotazzjoni ma tkoprix l-istrumenti tal-

kejl li ġejjin: 
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(a) strumenti tal-kejl mhux elettroniċi 

installati f'tagħmir fuq skala kbira jew dawk 

użati għal kejl ta' preċiżjoni għolja fejn ma 

jkun hemm ebda alternattiva xierqa mingħajr 

merkurju; 

 

(b) strumenti tal-kejl li fit-3 ta' Ottubru 2007 

ikollhom aktar minn 50 sena; 

 

(c) strumenti tal-kejl li jridu jidhru f'wirjiet 

pubbliċi għal finijiet kulturali u storiċi. 

 

9a. L-apparati ta' kejl li ġejjin li jużaw il-

merkurju maħsuba għal użi professjonali u 

industrijali:  

31.12.2020 

(a) piknometri tal-merkurju;  

(b) strumenti tal-kejl tal-merkurju għad-

determinazzjoni tal-punt tat-trattib; 

 

 

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

1 Id-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 2006/66/KE tas-6 ta' Settembru 2006 dwar 

batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 

91/157/KEE, (ĠU L 266, 26.9.2006, p.1) 

2 Id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar 

ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (ĠU L 

174 1.7.2011, p. 88) 

3
 Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 59). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni. 

Ma għandhomx japplikaw standards doppji għas-swieq interni u dawk esterni. 

 

Emenda  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni 

 

Bozoz fluworexxenti kompatti (CFLs) għal skopijiet ta' tidwil ġenerali li huma ≤ 30 watts 

b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż il-5 mg għal kull berner tal-bozza. 

 

 

Emenda 

 

Prodotti miżjuda bil-merkurju Data li minnha għandhom ikunu pprojbiti l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-manifattura 

tal-prodotti miżjuda bil-merkurju 

3. Bozoz fluworexxenti kompatti (CFL) 

b'kontenut tal-merkurju li jaqbeż (għal kull 

berner): 

31.12.2020 

(a) Għal skopijiet ta' illuminazzjoni ġenerali < 

30 W: 2.5 mg  

 

(b) Għal skopijiet ta' illuminazzjoni ġenerali ≥  

30 W u < 50 W: 3.5 mg  

 

(c) Għal skopijiet ta' illuminazzjoni ġenerali ≥ 

50 W u < 150 W: 5 mg  

 

(d) Għal skopijiet ta' illuminazzjoni ġenerali ≥ 

150 W: 15 mg  

 

(e) Għal skopijiet ta' illuminazzjoni ġenerali 

b'forma strutturali ċirkolari jew kwadra u 

dijametru tat-tubu ≤ 17 mm:  7 mg  

 

(f) Għal skopijiet speċjali: 5 mg   

(g) Għal skopijiet ta' tidwil ġenerali < 30 W 

b'ħajja twila 20.000h jew iktar (permess sal-

31 ta' Diċembru 2017). 

 

Or. en 

 

Emenda  318 

Sirpa Pietikäinen  
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Proposta għal regolament 

Anness II – parti A – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni  

 

4. Il-bozoz fluworexxenti lineari li ġejjin (LFLs) għal skopijiet ta' tidwil ġenerali: 

(a) Fosforu bi tliet strixxi < 60 watts b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż il-5 mg għal kull bozza; 

(b) Fosforu tal-alofosfat < 40 watts b'kontenut ta' merkurju li jaqbeż l-10 mg għal kull bozza. 

 

 

Emenda 

 

Prodotti miżjuda bil-merkurju Data li minnha għandhom ikunu pprojbiti l-

esportazzjoni, l-importazzjoni u l-manifattura 

tal-prodotti miżjuda bil-merkurju 

(a). Bozoz fluworexxenti kompatti b'kontenut 

tal-merkurju li jaqbeż (għal kull bozza):  

31 ta' Diċembru 2020 

(1) Sustanza li tifluworexxi fi tliet frekwenzi 

b'ċiklu tal-ħajja normali u dijametru tat-tubu 

< 9 mm (eż. T2): 4 mg;  

 

(2) Sustanza li tifluworexxi fi tliet frekwenzi 

b'ċiklu tal-ħajja normali u dijametru tat-tubu 

≥  9 mm u ≤ 17 mm (eż. T5): 3 mg;  

 

(3) Sustanza li tifluworexxi fi tliet frekwenzi 

b'ċiklu tal-ħajja normali u dijametru tat-tubu 

> 17 mm u ≤ 28 mm (eż. T8): 3.5 mg; 

 

(4) Sustanza li tifluworexxi fi tliet frekwenzi 

b'ċiklu tal-ħajja normali u dijametru tat-tubu 

> 28 mm (eż. T12): 3.5 mg;  

 

(5) Sustanza li tifluworexxi fi tliet frekwenzi 

b'ċiklu tal-ħajja twil (≥ 25 000 siegħa): 5 mg. 

 

(b) Bozoz fluworexxenti oħrajn b'kontenut 

tal-merkurju li jaqbeż (għal kull bozza):  

31 ta' Diċembru 2020 

(1) Bozoz lineari tal-alofosfati b'dijametru tat-

tubu > 28 mm (eż. T10 u T12). 

 

(2) Bozoz mhux lineari tal-alofosfati (id-  
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dijametri kollha):  

(3) Bozoz mhux lineari b'sustanza li 

tifluworexxi fi tliet frekwenzi b'dijametru tat-

tubu > 17 mm (eż. T9): 15 mg; 

 

(4) Bozoz għal skopijiet oħra ta' 

illuminazzjoni ġenerali u speċjali (eż. bozoz 

ta' induzzjoni) :15 mg. 

 

4a. Bozoz bi skariku u pressjoni baxxa oħrajn 

b'kontenut tal-merkurju li jaqbeż (għal kull 

bozza):15 mg. 

31 ta' Diċembru 2020 

4b. Bozoz tas-Sodju (fwar) Taħt Pressjoni 

Għolja għal skopijiet ta' illuminazzjoni 

ġenerali b'kontenut tal-merkurju li jaqbeż 

(għal kull burner) f'bozoz b'indiċi tal-

apparenza tal-kulur imtejjeb Ra > 60: 

31 ta' Diċembru 2020 

(a) P ≤ 155 W: 30 mg kull berner  

(b) 155 W < P ≤ 405 W:40 mg kull berner  

(c) P > 405 W:40 mg kull berner  

4c. Bozoz oħra tas-Sodju (fwar) Taħt 

Pressjoni Għolja għal skopijiet ta' 

illuminazzjoni ġenerali b'kontenut tal-

merkurju li jaqbeż (għal kull burner): 

31 ta' Diċembru 2020 

(a) P ≤ 155 W: 25 mg kull berner  

(b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg kull berner  

(c) P > 405 W: 40 mg kull berner  

4d. Tubi bi skariku luminuż magħmula bl-

idejn użati għas-sinjali, kemm dawk 

dekorattivi kif ukoll dawk arkitettoniċi, għad-

dawl speċjalizzat u għall-opri tal-arti bid-dawl, 

b'kontenut tal-merkurju li jlaħħaq sa kif ġej 

(awtorizzat sal-31 ta' Diċembru 2018): 

31 ta' Diċembru 2020 

(a) 20 mg għal kull par elettrodu +0.3 mg 

għat-tul ta' kull tubu f'cm, iżda mhux aktar 

minn 80 mg, għall-applikazzjonijiet fuq barra 

u għall-applikazzjonijiet fuq ġewwa esposti 

għal temperaturi taħt l-20 °C; 

 



 

PE585.758v01-00 134/144 AM\1100259MT.doc 

MT 

(b) 15 mg għal kull par elettrodu +0.24 mg 

għat-tul ta' kull tubu f'cm, iżda mhux aktar 

minn 80 mg, għall-applikazzjonijiet fuq 

ġewwa l-oħra kollha. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni. 

Restrizzjonijiet fuq il-livelli ta' merkurju għandhom jiġu stabbiliti fl-istess livell għas-suq 

intern u l-esportazzjonijiet mill-UE 

 

Emenda  319 

Michèle Rivasi 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A – paragrafu 9a (ġdid)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9a.  L-apparati ta' kejl li ġejjin li jużaw 

il-merkurju maħsuba għal użi 

professjonali u industrijali: 

 (a)  piknometri tal-merkurju; 

 (b)  strumenti tal-kejl tal-merkurju 

għad-determinazzjoni tal-punt tat-trattib; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dawn il-prodotti miżjuda bil-merkurju ġew ipprojbiti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni 

(UE) Nru 847/2012. Għaldaqstant għandhom jiżdiedu mal-lista ta' prodotti miżjuda bil-

merkurju li l-esportazzjoni tagħhom għandha tiġi pprojbita skont l-Artikolu 5 ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti B 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-emenda tal-Artikolu 5. Għandu jkun hemm projbizzjoni sħiħa fuq l-

esportazzjonijiet ta' kull prodott miżjud bil-merkurju. 

 

Emenda  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti B   

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni. 

Ma għandhomx japplikaw standards doppji għas-swieq interni u dawk esterni. 

 

Emenda  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-aċetaldeid 

(a) mill-1 ta' Jannar 2018: fejn il-

merkurju jintuża bħala katalist 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Kif iddikjarat b'mod ċar fl-Anness B Parti I tal-Konvenzjoni ta' Minamata, il-produzzjoni tal-

aċetaldeid li fiha jintużaw il-merkurju jew il-komposti tal-merkurju bħala katalist għandha 

titneħħa b'mod gradwali sal-2018. Biex tikkonforma mal-KM, din il-proposta m'għandhiex 

iddgħajjef l-approċċ tagħha. Għall-polietani, diġà hemm ħames imluħa organiċi tal-merkurju 

differenti li se jiġu pprojbiti minn REACH Europe mill-10 ta' Ottubru 2017. 

 

Emenda  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-aċetaldeid 

(a) mill-1 ta' Jannar 2018: il-

produzzjoni tal-aċetaldeid 

Or. en 

 

Emenda  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-aċetaldeid 

(a)  mill-1 ta' Jannar 2018: il-

produzzjoni tal-aċetaldeid 

Or. en 

 

Emenda  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) mill-1 ta' Jannar 2019: il- (b) mill-11 ta' Diċembru 2017 meta l-
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produzzjoni tal-monomeru tal-klorur tal-

vinil 

merkurju jintuża bħala elettrodu jew mill-

11 ta' Diċembru 2020 meta jiġi applikat l-

Artikolu 15(4) tad-Direttiva 2010/75/UE 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-industrija tal-chlor-alklali diġà qiegħda fil-proċess li telimina b'mod gradwali t-teknoloġija 

tal-merkurju: Skont id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali, il-konklużjonijiet tal-BAT 

saru legalment vinkolanti, u dan jimplika li wara erba' snin mill-pubblikazzjoni qabel il-

11 ta' Diċembu 2017, it-teknoloġija tal-produzzjoni bbażata fuq il-merkurju trid titwaqqaf. Il-

produtturi Ewropej tal-chlor-alkali li jużaw it-teknoloġija tal-merkurju jridu jikkonvertu jew 

iżarmaw l-impjanti tagħhom. Il-proċessi mingħajr merkurju diġà huma disponibbli u jintużaw 

ħafna fil-produzzjoni tal-metilat u l-etilat tas-sodju. Dan l-obbligu se jġib miegħu ċertezza 

legali għall-proċessi futuri. 

 

Emenda  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-monomeru tal-klorur tal-

vinil 

(b) mill-1 ta' Jannar 2018: il-

produzzjoni tal-monomeru tal-klorur tal-

vinil 

Or. en 

 

Emenda  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-monomeru tal-klorur tal-

vinil 

(b) mill-1 ta' Jannar 2018: il-

produzzjoni tal-monomeru tal-klorur tal-

vinil 
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Or. en 

 

Emenda  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) mill-1 ta' Jannar 2019: il-

produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-

vinil 

(b) mill-1 ta' Jannar 2025: il-

produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-

vinil 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-metilat jew l-etilat tas-sodju jista' jiġi prodott mingħajr l-użu tal-merkurju, l-użu tal-

merkurju f'dan il-proċess għandu jiġi pprojbit. Perjodu tranżitorju huwa, madankollu, 

meħtieġ biex jagħti lill-intrapriża Ewropea waħda jew aktar ikkonċernata/i żmien adegwat 

biex jikkonvertu l-faċilitajiet tal-produzzjoni tagħhom. 

 

Emenda  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba)  Il-punt (b) għandu japplika għall-

produzzjoni tal-metilat u l-etilat tal-

potassju u għall-monomeru kloridu tal-

vinil biss mill-1 ta' Jannar 2021. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Proċessi ħielsa mill-merkurju għall-produzzjoni tal-metilat u l-etilat tal-potassju u l-

monomeru klorid tal-vinil diġà jeżistu fuq skala pilota biss, imma biex tiġi żgurata provvista 

sħiħa ħielsa mill-merkurju, l-industrija Ewropea teħtieġ aktar żmien biex tadatta. 
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Emenda  330 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) mill-1 ta' Jannar 2025: 

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Billi hemm proċedura għall-produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-sodju mingħajr il-

merkurju li diġà qiegħda tintuża ħafna madwar id-dinja, l-użu tal-merkurju f'dan il-proċess 

għandu jiġi pprojbit. Perjodu tranżitorju huwa, madankollu, meħtieġ biex jagħti lill-intrapriżi 

Ewropej ikkonċernati żmien adegwat biex jikkonvertu l-faċilitajiet tal-produzzjoni tagħhom. 

 

Emenda  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Mill-10 ta' Ottubru 2017: katalisti 

li fihom il-merkurju u li jużaw il-

poliuretan 

Or. en 

 

Emenda  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt ba (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) mill-1 ta' Jannar 2018: 

produzzjoni tal-metilat u l-etilat tas-sodju 

Or. en 

 

Emenda  333 

Michel Dantin 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) B'deroga mill-Parti I, il-

produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tal-

potassju għandha tkun permessa għal 

perjodu sa għaxar snin mid-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament, sakemm l-ebda 

proċess alternattiv ma jkun tqis vijabbli. 

 Hekk kif tekniki alternattivi xierqa jkunu 

disponibbli fl-Unjoni, il-Kummissjoni 

għandha tipprojbixxi, permezz ta' atti 

delegati adottati skont l-Artikolu 17, il-

proċess ikkonċernat ibbażat fuq il-

merkurju. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-ebda proċess alternattiv mingħajr il-merkurju għall-produzzjoni tal-metilat jew tal-

etilat tal-potassju ma nstab li huwa teknikament u/jew ekonomikament vijabbli, għandu 

jingħata perjodu ta' deroga sa dak iż-żmien li jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda. 

Emenda  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt bb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) Mill-1 ta' Jannar 2022: 

produzzjoni tal-metilat u l-etilat tal-

potassju 

Or. en 

 

Emenda  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) mill-1 ta' Jannar 2018: 

produzzjoni tal-chlor-alkali 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-fini ta' ċarezza, fl-Anness III għandha tkun inkluża data ta' tmiem għall-użu tal-

merkurju fil-produzzjoni tal-klor-alkali. 

 

Emenda  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju għandha ssir skont 

ir-rekwiżiti li ġejjin: 

Il-produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju għandha tiġi 

eliminata b'mod gradwali mill-aktar fis 

possibbli u xorta waħda fi żmien 10 snin 

mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-

Konvenzjoni. Qabel dik id-data, il-

produzzjoni msemmija hawn fuq għandha 
ssir skont ir-rekwiżiti li ġejjin: 
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Or. en 

 

Emenda  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tas-

sodju jew tal-potassju għandha ssir skont 

ir-rekwiżiti li ġejjin: 

Il-produzzjoni tal-metilat jew tal-etilat tal-

potassju u l-monomeru kloridu tal-vinil 

għandha ssir skont il-punt (b) tal-Parti I u 

r-rekwiżiti li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Matul il-perjodu interim sa Jannar 2021, għandhom ikunu japplikaw dawn id-

dispożizzjonijiet. 

 

Emenda  338 

Susanne Melior 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- It-tnaqqis b'50 %, sal-2020, tar-

rilaxx dirett u indirett tal-merkurju u tal-

komposti tal-merkurju fl-arja, fl-ilma u fl-

art, f'termini ta' kull tunnellata ta' sustanzi 

prodotti, meta mqabbla mal-2010; u 

- It-tnaqqis tal-emissjonijiet u r-

rilaxxi f'termini ta' produzzjoni għal kull 

unità b'50 % sal-2020 meta mqabbla mal-

2010; u 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hija parti mill-Anness B għall-Konvenzjoni ta' Minamata; Parti II 
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Emenda  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti – paragrafu 2 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- It-tnaqqis b'50 %, sal-2020, tar-

rilaxx dirett u indirett tal-merkurju u tal-

komposti tal-merkurju fl-arja, fl-ilma u fl-

art, f'termini ta' kull tunnellata ta' sustanzi 

prodotti, meta mqabbla mal-2010; u 

- It-tnaqqis tal-emissjonijiet u r-

rilaxxi f'termini ta' produzzjoni għal kull 

unità b'50 % sal-2020 meta mqabbla mal-

2010; u 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tinżamm konformità mal-Konvenzjoni ta' Minamata, l-UE għandha tieħu t-test eżatt 

tal-Anness B, Parti II tal-Konvenzjoni. Tibdil fit-test fir-Regolament jista' jwassal għal 

ambigwità, problemi fl-implimentazzjoni u litigazzjoni. 

 

Emenda  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- Fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament, il-kapaċità ta' stallazzjonijiet 

li jużaw il-merkurju u l-komposti tal-

merkurju għall-produzzjoni tal-metilat jew 

tal-etilat tas-sodju jew tal-potassju li kienu 

joperaw qabel dik id-data, ma għandhiex 

tiżdied u ma għandha tkun permessa l-

ebda stallazzjoni ġdida. 

- Fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament, il-kapaċità ta' stallazzjonijiet 

li jużaw il-merkurju u l-komposti tal-

merkurju għall-produzzjoni tal-metilat jew 

tal-etilat tas-sodju jew tal-potassju li diġà 

kienu joperaw qabel dik id-data, ma tistax 

tiżdied u ma tista' tkun permessa l-ebda 

stallazzjoni ġdida. 

Or. es 

 

Emenda  341 

Renate Sommer 
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Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-użu tal-merkurju ma għandux 

jitħalla jsir ħames snin wara li proċess 

mingħajr merkurju għall-produzzjoni tal-

erba' alkoħolati kollha kemm huma li 

jeħtieġ anqas enerġija għal kull 

tunnellata ta' sustanzi prodotti jsir 

teknikament u ekonomikament fattibbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Minamata, il-proċessi tal-merkurju għandhom jiġu 

eliminati b'mod gradwali, meta jsir disponibbli proċess alternattiv teknikament u 

ekonomikament vijabbli. Dan il-proċess għandu jissodisfa żewġ kundizzjonijiet: għandu jkun 

xieraq għall-produzzjoni tal-erba' alkoħolati kollha kemm huma, jiġifieri metilat u etilat tas-

sodju u tal-potassju, u għandu jkun effiċjenti fl-enerġija daqs il-proċess tal-alkoħolati. 

Emenda  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - mill-1 ta' Jannar 2023 ir-rilaxx 

tal-merkurju jew tal-komposti tal-

merkurju fl-arja, fl-ilma jew fuq l-art ma 

għandux ikun permess. 

Or. es 

Ġustifikazzjoni 

Alternattivi mingħajr merkurju diġà huma disponibbli għall-produzzjoni tal-metilat jew tal-

etilat tas-sodju jew tal-potassju. Il-Konvenzjoni nnifisha tħeġġeġ lill-Partijiet jiżguraw "l-

eliminazzjoni gradwali ta' dan l-użu kemm jista' jkun malajr possibbli". Fl-emendi, qed jiġi 

propost li dan jinkiseb fl-2023. 

 


