
P6_TA(2006)0483 

Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju  ***I 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar 

restrizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq ta’ ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju 

(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD)) 

 

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2006)0069)1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema Artikoli l-

Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0064/2006), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 

l-Ikel (A6-0287/2006), 

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b' test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

                                                 
1  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU. 





P6_TC1-COD(2006)0018 

POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' 

Novembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet 

dwar it-tqegħid fis-suq ta’ ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-

Artikolu 95 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2, 

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat3, 

Billi: 

(1) Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2005 dwar l-istrateġija 

Komunitarja dwar il-merkurju, li qieset l-użi kollha tal-merkurju, ikkonkludiet li jkun 

xieraq li jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq livell Komunitarju għat-tqegħid fis-suq ta’ 

ċertu tagħmir għall-kejl u għall-kontroll u li mhuwiex elettriku jew elettroniku u li fih 

il-merkurju, li huwa l-grupp ewlieni tal-prodotti tal-merkurju li s’issa mhuwiex kopert 

mill-azzjoni Komunitarja. 

(2) Ikun ta' benefiċċju għall-ambjent, u għal saħħet il-bniedem fuq tul ta' żmien billi l-

merkurju ma jitħalliex jidħol fil-mogħdija ta' l-iskart li kieku jiddaħħlu l-

limitazzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq tat-tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju.  

(3) Meta titqies il-fattibilita` teknika u ekonomika, evidenza disponibbli rigward  tagħmir 

ta' kejl u ta' kontroll tindika li miżuri restrittivi immedjati għandhom ikopru biss dak 

it-tagħmir li huwa maħsub għall-bejgħ lill-pubbliku u t-termometri kollha tad-deni. 

(4) L-importazzjoni ta' tagħmir tal-kejl li fih il-merkurju u li għandu aktar minn 50 

sena jirrigwarda antikitajiet jew oġġetti kulturali kif definiti fir-Regolament tal-

Kunsill (KEE) Nru 3911/92 tad-9 ta' Diċembru 1992 dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti 

                                                 
2 Opinjoni tat-13 ta' Settembru 2006 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). 
3 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2006. 



kulturali4. Dan it-tip ta' kummerċ għandu ambitu limitat u donnu li ma joħloq l-

ebda sogru għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Għaldaqstant, dan it-tip ta' 

kummerċ m'għandux jiġi ristrett. 

(5) Bil-għan li jiġi minimizzat il-ħruġ ta' merkurju fl-ambjent u li tiġi żgurata t-tneħħija 

gradwali tal-bqija tat-tagħmir tal-kejl li fih il-merkurju fl-użu professjonali u 

industrijali, b'mod speċjali l-isfigomamanometri fil-kura tas-saħħa, il-Kummissjoni 

għandha tagħmel valutazzjoni tad-disponibilità ta' soluzzjonijiet alternattivi aktar 

sikuri li huma teknikament u ekonomikament fattibbli. Fil-każ ta' l-

isfigomamanometri fil-kura tas-saħħa, l-esperti mediċi għandhom jiġu kkonsultati 

sabiex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet f'termini ta' dijanjosi u trattament ta' kundizzjonijiet 

mediċi speċifiċi jiġu indirizzati b'mod adegwat. 

 

(6) Bid-Direttiva preżenti għandu jiġi ristrett biss it-tqegħid fis-suq ta’ mezzi godda għall-

kejl. Din ir-restrizzjoni għalhekk ma tapplikax għal mezzi li diġà qed jintużaw, jew 

dawk li mqiegħda fis-suq. 

(7) Id-diskrepanzi bejn il-liġijiet u l-miżuri amministrattivi adottati mill-Istati Membri fir-

rigward tar-restrizzjoni fuq il-merkurju f’tagħmir varju għall-kejl u għall-kontroll 

jistgħu joħolqu ostakli għall-kummerċ, jgħawġu l-kompetizzjoni fil-Komunità u 

b’hekk jista’ jkollhom impatt dirett fuq it-twaqqif u t-tħaddim ta' suq intern. Jidher 

għalhekk meħtieġ li jiġu approssimati l-liġijiet ta’ l-Istati Membri fil-qasam tat-

tagħmir għall-kejl u għall-kontroll billi jiġu introdotti dispożizzjonijiet armonizzati fir-

rigward ta’ dawk il-prodotti li fihom il-merkurju u b’hekk jiġi ppreservat is-suq intern 

filwaqt li jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni ta’ saħħet il-bniedem u ta’ l-ambjent.  

(8) Id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-

liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li għandhom 

x’jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u 

preparazzjonijiet perikolużi5 għandha tiġi emendata skond dan. 

(9) Id-Direttiva għandha tapplika bla ħsara għal-leġiżlazzjoni Komunitarja li tistipula r-

rekwiżiti minimi għall-ħarsien tal-ħaddiema li tinsab fid-Direttiva 89/391/KEE tas-12 

ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u 

s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol6, u direttivi individwali msejsa fuqha, 

partikolarment id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-

protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu ma' l-aġenti kimiċi fuq il-

post tax-xogħol7. 

(10) Skond punt 34 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet8, l-

Istati Membri huma mħeġġa li jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-

Komunità, it-tabelli tagħhom li juru, safejn hu possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-

Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni, u li jagħmluhom pubbliċi, 

                                                 
4  ĠU L 395, 31.12.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 

806/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1). 
5 ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201 Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2005/90/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 28).  
6 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1). 
7 ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11. 
8  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1. 



ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

 

Artikolu 1 

L-Anness I għad-Direttiva 76/769/KEE huwa emendat kif jidher fl-Anness għal din id-

Direttiva. 

Artikolu 2 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn ...*, il-

liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu 

konformi ma' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jinfurmaw b'dan lill-

Kummissjoni.  

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn ...**. 

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu 

referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn tali referenza dakinnhar 

tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif 

għandha ssir din ir-referenza. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-

dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din 

id-Direttiva. 

Artikolu 3 

Din id-Direttiva tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-

Unjoni Ewropea. 

Artikolu 4 

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmula fi , 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

                                                 
*  Sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  Tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 





ANNESS 

Il-punt li ġej jiddaħħal fl-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE:  

“19a 

Merkurju 

Nru  

CAS 7439-97-6  

 

(1) Ma jistax jitiqegħed fis-suq 

(a) f’termometri għall-kejl tad-deni 

(b) f’tagħmir ieħor għall-kejl maħsub għall-bejgħ lill-

pubbliku ġenerali (eż. manometri, barometri, 

sfigmomanometri, termometri għajr dawk għad-deni).”  

(c)  f'apparat ta' kejl ieħor li mhux maħsub għal bejgħ lill-

pubbliku wara ...*;  

(d)  fl-isfigmomanometri (minbarra apparat ta' kejl tat-

tensjoni fil-kura tas-saħħa) li fihom il-merkurju kemm 

għall-użu tal-konsumatur kif ukoll fil-kura tas-saħħa.  

Dawk li jimmanufatturaw jistgħu jitolbu deroga minn punt 

(c) qabel ...**.  Deroga għandha tingħata għal raġunijiet ta' 

użu essenzjali għal perjodu ta' żmien limitat,  każ b' każ, 

jekk dawk li jimmanifatturaw jippruvaw li għamlu kull sforz 

sabiex jiżviluppaw proċessi alternattivi li huma aktar siguri 

jew proċessi alternattivi, u li alternattivi aktar siguri jew 

proċessi alternattivi għad m' humiex disponibbli. 

(2)  Bħala deroga, ir-restrizzjoni f' paragrafu 1(b) m'għandhiex 

tapplika għal: 

(a)  apparat tal-kejl li għandu aktar minn 50 sena fi ...***;  

jew 

(b)  barometri. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

mekkaniżmi xierqa u effettivi biex it-tqegħid tagħhom 

fis suq ikun bil-liċenzja u kkontrollat sabiex ikun 

iggarantit li l-objettivi ta’ din id-Direttiva ma 

jiddgħajfux. 

                                                 
*  Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  Tmintax- il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
***  Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva 



 

 
(3)  Sa ...* il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tad-

disponibilità ta' soluzzjonijiet alternattivi aktar sikuri u ta' 

min joqgħod fuqhom li huma teknikament u ekonomikament 

fattibbli għal sfigomamanometri u tagħmir ieħor ta' kejl li 

fihom il-merkurju u li jintużaw fil-kura tas-saħħa u f'użi 

professjonali u industrijali oħra. 

 Fuq il-bażi ta' din il-valutazzjoni jew malli jkun hemm 

informazzjoni ġdida dwar alternattivi aktar sikuri u ta' min 

joqgħod fuqhom għal sfigomanometri u tagħmir ieħor ta' kejl li 

fih il-merkurju, il-Kummissjoni għandha, jekk huwa xieraq, 

tippreżenta proposta leġiżlattiva sabiex testendi r-restrizzjonijiet 

f'paragrafu 1 għal isfigomanometri u tagħmir ieħor ta' kejl li 

jintuża fil-kura tas-saħħa jew f'użi professjonali u industrijali 

oħra, sabiex il-merkurju fit-tagħmir tal-kejl jitneħħa b'mod 

gradwali, fejn dan huwa teknikament u ekonomikament fattibbli. 

 

  

 

                                                 
*  Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva 


