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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-merkurju li huwa metall ta' densità għolja huwa sustanza ta' tniġġis perikoluża ħafna. Hekk 
kif din tidħol fl-ambjent tagħna tinfirex faċilment u tista' wkoll tinbidel f'kompost iżjed u iżjed 
perikoluż, metil-merkurju. Dan il-kompost jakkumula fil-katina ta' l-ikel, u ħafna drabi jsib 
ruħu fil-ħut li jittiekel mill-bnedmin. Ladarba dan joħroġ, il-merkurju jikkostitwixxi theddida 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, għall-annimali u għall-ambjent fil-futur qarib. Hemm iżjed 
u iżjed evidenza li l-ispiża għas-soċjetà tas-saħħa pubblika u l-ħsara ambjentali hija 
probabilment ferm ogħla milli kien maħsub qabel.

Il-Merkurju u l-komposti tiegħu jaffettwaw is-sistema nervuża ċentrali, il-kliewi u l-fwied u 
jistgħu jfixklu lill-proċessi ta' l-awto-immunità, joħolqu rogħdiet, problemi fil-ħars u s-smigħ, 
paraliżi, insomnja u instabilità emozzjonali. Il-komposti tal-Merkurju jgħaddu mill-barriera 
tal-plaċenta u jistgħu joħolqu nuqqasijiet fl-iżvilupp waqt l-iżvilupp tal-fetu, u nuqqasijiet fl-
attenzjoni u dewmien fl-iżvilupp waqt it-tfulija. Anki dożi żgħar ta' merkurju li jkollhom il-
komposti jista' jkollhom impatti negattivi serji fuq l-iżvilupp tan-nervituri, u dan l-aħħar ġew 
assoċjati ma' effetti bil-possibilità li jagħmlu ħsara lis-sistemi kardjovaskulari, ta' l-immunità 
u riproduttivi.

Il-Merkurju huwa llum il-ġurnata użat fi proċessi industrijali bħall-industrija kloro-alkali u fil-
minjieri tad-deheb artiġjanali fuq skala żgħira. Il-metall jista' jinsab ukoll f'numru 
konsiderevoli ta' prodotti tal-konsumaturi għall-bejgħ madwar id-dinja kollha.  Jinsab fi 
prodotti bħal-lampi florexxenti, komponenti elettriċi, apparat ta' kejl u amalgama dentali. 
Madankollu fl-UE, il-metall isib ruħu fin-natura primarjament permezz tal-kombustjoni tal-
fjuwils fossili, speċjalment il-faħam. Il-Merkurju huwa metall mobbli ħafna u jista' faċilment 
jinfirex fuq distanzi twal. It-tixrid tal-merkurju jikkostitwixxi problema globali u hemm bżonn 
urġenti ta' miżuri sinifikanti.

Għalhekk, l-istrateġija li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni fil-bidu ta' l-2005 dwar il-
merkurju ntlaqgħet tajjeb. Azzjoni 5 f'din l-istrateġija tgħid "neħħi b'mod gradwali l-
esportazzjoni tal-merkurju mill-Komunità". Dan huwa element partikolarment importanti 
għax l-UE hija l-ikbar esportatur tal-merkurju fid-dinja. Madwar 1000 tunnellata ta' merkurju 
mhux ipproċessat qed jiġi esportat kull sena mill-UE minn total globali ta' 3600 tunnellata. Il-
parti l-kbira ta' dan il-merkurju jsib ruħu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn l-immaniġġjar u l-
kontroll huma inqas stretti. Dan joħloq riskji sinifikanti ta' kontaminazzjoni lill-ħaddiema u l-
komunitajiet lokali. 

Il-proposta għal regolament dwar il-projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u tal-ħażna sikura ta' 
merkurju metalliku kienet intbagħtet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fis-26 ta' Ottubru 
2006. Din il-proposta tirrappreżenta bidu importanti u, fl-istess ħin, tibgħat sinjal importanti 
lill-bqija tad-dinja li l-UE hija lesta li tilqa' r-responsabilità internazzjonali tagħha għal ħafna 
mill-produzzjoni intenzjonali u użu tal-merkurju.

Madankollu hemm ċertu nuqqasijiet fil-proposta li għandhom bżonn jissolvew. Il-modifiki 
ssuġġeriti għandhom l-għan li jbiddlu r-regolament f'għodda ġenwina għat-tnaqqis ta' l-
ammont globali tal-merkurju.
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F'dan ir-rigward, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi numru ta' emendi li ħafna minnhom 
jirreferu għall-punti li ġejjin:

- It-twessigħ ta' l-iskop tal-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni biex jinkludi l-komposti tal-
merkurju.

- It-twessigħ ta' l-iskop tal-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni biex jinkludi prodotti li fihom il-
merkurju, li huma suġġetti għal restrizzjonijiet ta' l-użu u tqegħid fis-suq fl-UE.

- Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni għal merkurju metalliku, komposti tal-merkurju u 
prodotti li fihom il-merkurju trid tiġi implimentata kemm jista' jkun malajr u sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2008.

- Il-projbizzjoni ta' importazzjoni ta' merkurju metalliku u komposti tal-merkurju għandha 
tiġi introdotta. 

- L-istabbiliment ta' sistema ta' tiftix għall-kummerċ tal-merkurju fil-Komunità kif ukoll 
għall-kummerċ ma' pajjiżi terzi. Din għandha ttejjeb it-trasparenza u żżid l-għoti ta' 
informazzjoni għall-partijiet relevanti.

Pajjiżi fil-proċess ta' żvilupp affettwati u pajjiżi b'ekonomiji fil-proċess ta' bidla għandhom 
jiġu provduti b'għajnuna relevanti sabiex il-bidla lejn teknoloġija ħielsa mill-merkurju u l-
eliminazzjoni finali tar-rilaxxi u l-użi tal-merkurju ssir iżjed malajr.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 4

(4) L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku 
mill-Komunità trid tiġi pprojbita sabiex 
titnaqqas b’mod sinifikattiv il-provvista 
globali tal-merkurju.

(4) L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku u 
komposti tal-merkurju mill-Komunità trid 
tiġi pprojbita sabiex titnaqqas b’mod 
sinifikattiv il-provvista globali tal-merkurju. 
L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li 
jimponu projbizzjonijiet usa' u iżjed 
strinġenti bi qbil ma' l-Artikolu 176 tat-
Trattat KE.

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.



AD\659219MT.doc 5/11 PE 384.286v02-00

MT

Justification

Huwa neċessarju li jitwessa' l-iskop tal-projbizzjoni biex jiġu inklużi wkoll il-komposti tal-
merkurju sabiex isir tnaqqis sostanzjali fl-ammont globali tal-merkurju. L-Istati Membri 
għandu jkollhom id-dritt li jimponu projbizzjonijiet iżjed strinġenti.

Emenda 2
Premessa 4a (ġdida)

(4a) L-esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-
merkurju, li huma suġġetti għal 
restrizzjonijiet ta' użu u distribuzzjoni fl-
UE, għandhom jiġu pprojbiti. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel lista 
konsolidata tal-prodotti koperti li għandha 
tiġi aġġornata kull sena fuq il-bażi ta' l-
iżviluppi skond il-liġi tal-Komunità.  

Justification

Huwa neċessarju li jitwessa' l-iskop tal-projbizzjoni biex jiġu inklużi wkoll il-prodotti li fihom 
il-merkurju, li huma suġġetti għal restrizzjonijiet ta' użu u tqegħid fis-suq fl-UE sabiex isir 
tnaqqis sostanzjali fl-ammont globali tal-merkurju. Għal raġunijiet ta' trasparenza, dawn il-
prodotti għandhom jinġabru f'lista konsolidata li għandha tiġi aġġornata kull sena mill-
Kummissjoni.

Emenda 3
Premessa 7 a (ġdida)

(7a) L-importazzjoni tal-merkurju 
metalliku u tal-komposti tal-merkurju 
għandha tiġi pprojbita sabiex jitjiebu l-
ħarsien ambjentali u s-saħħa pubblika fl-
UE.

Justification

Biex l-ambjent u s-saħħa pubblika fl-UE jiġu mħarsa aħjar, u biex il-provvista u d-domanda 
tal-merkurju jiġu mmaniġġjati b'mod iżjed effettiv, għandha tiddaħħal il-projbizzjoni ta' l-
importazzjoni tal-merkurju metalliku u tal-komposti tal-merkurju.

Emenda 4
Premessa 8a (ġdida)
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(8a) L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw informazzjoni dwar il-
merkurju li jkun dieħel u ħiereġ jew 
ikkummerċjat bejn il-fruntieri fil-Komunità 
sabiex ikun hemm lok għal evalwazzjoni 
dwar l-effettività ta' l-istrument fi żmien 
xieraq.

Justification

Dejta aħjar dwar il-flussi tal-kummerċ hija bżonnjuża immedjatament kif murija fir-rapport 
ta' l-UNEP dwar l-informazzjoni dwar il- provvista, il-kummerċ u d-domanda tal-merkurju ta' 
Novembru 2006. B'dan il-mod issir disponibbli wkoll informazzjoni relevanti għal raġunijiet 
komparattivi għall-proċess ta' reviżjoni biex jintwerew il-bidliet fis-swieq eċċ.

Emenda 5
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) Għandha tiġi provduta għajnuna 
teknika, jew b'mod dirett mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri għal pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u għal pajjiżi b'ekonomiji fil-
proċess ta' bidla, jew b'mod indirett 
permezz ta' appoġġ għal proġetti minn 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs), speċjalment għajnuna li tħaffef il-
bidla favur teknoloġiji alternattivi ħielsa 
mill-merkurju u t-tneħħija eventwali ta' l-
użi u r-rilaxxi tal-merkurju u tal-komposti 
tal-merkurju.

Justification

Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni għall-merkurju jista' jkollha impatt negattiv sinifikanti 
f'pajjiżi fil-proċess ta' żvilupp u fuq ekonomiji fil-proċess ta' bidla fi żmien qasir, fejn il-
merkurju għadu jintuża, per eżempju fil-minjieri għad-deheb artiġjanali. Għalhekk hemm 
bżonn ta' għajnuna mill-UE sabiex tiġi faċilitata l-bidla favur teknoloġiji ħielsa mill-
merkurju.

Emenda 6
Artikolu 5, paragrafu 1

Il-Kummissjoni ser torganizza skambju ta' 
tagħrif bejn l-Istati Membri u l-industriji 
kkonċernati.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
skambju ta' tagħrif inizjali bejn l-Istati 
Membri, l-NGOs u l-industriji kkonċernati 
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sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2010.

Justification

L-iskambju ta' tagħrif għandu jinkludi wkoll l-NGOs. Dejta speċifika għandha bżonn tiġi 
miftiehma għal-laqgħa tal-partijiet ikkonċernati biex jirrevedu dejta u esperjenzi ġodda, kif 
irrappurtat mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' l-Artikolu 6 kif ġie emendat.

Emenda 7
Artikolu 5, paragrafu 2

Dak l-iskambju ta' tagħrif jrid jeżamina 
partikolarment il-ħtieġa potenzjali li l-
projbizzjoni ta' l-esportazzjoni tiġi estiża 
għal komposti tal-merkurju u prodotti li 
fihom il-merkurju, li l-obbligu tal-ħażna jiġi 
estiż għall-merkurju metalliku minn għejjun 
oħra u ta' żmien stipulat rigward ħażna ġo 
faċilità speċifika ddedikata għall-ħażna
temporanja ta' merkurju metalliku u 
b'tagħmir għal dan il-għan.

Dak l-iskambju għandu jkun ibbażat fuq it-
tagħrif miġbur s'issa kif ukoll għandu 
jeżamina l-ħtieġa potenzjali li l-obbligu tal-
ħażna jiġi estiż għall-merkurju metalliku 
minn għejjun oħra u għal żmien stipulat 
rigward ħażna ġo faċilità speċifika ddedikata 
għall-ħażna temporanja ta' merkurju 
metalliku u b'tagħmir għal dan il-għan.

Justification

Għall-konsistenza ma' l-artikoli emendati preċedenti. 

Emenda 8
Artikolu 6, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom, sa mhux iżjed 
tard mit-30 ta' Novembru 2014, jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni u l-
effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fuq 
it-territorju rispettiv tagħhom. L-Istati 
Membri jridu, fuq talba mill-Kummissjoni, 
jissottomettu dak it-tagħrif qabel id-data 
stipulata fl-ewwel subparagrafu.

2. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
reġistru ta' xerrejja, bejjiegħa u 
kummerċjanti tal-merkurju u tal-komposti 
tal-merkurju u jiġbru l-informazzjoni 
relevanti. Huma għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni, kull sentejn, sa mhux aktar 
tard minn 6 xhur wara tmiem il-perjodu 
kopert, dwar l-applikazzjoni u l-effetti fuq 
is-suq ta' dan ir-Regolament fuq it-territorju 
rispettiv tagħhom. L-informazzjoni 
għandha tiġi provduta mill-Kummissjoni 
f'format stabbilit. L-ewwel ġabra ta' 
informazzjoni għandha tkopri s-snin 2007-
2008 u għandha tiġi ppreżentata lill-
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Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta' 
Ġunju 2009. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-informazzjoni f'rapport 
konċiż fi żmien sena mill-preżentazzjoni 
tagħha mill-Istati Membri u sa mhux aktar 
tard mit-30 ta' Ġunju 2010.

Justification

Dejta aħjar dwar il-flussi tal-kummerċ hija bżonnjuża immedjatament kif murija fir-rapport 
ta' l-UNEP dwar l-informazzjoni dwar il- provvista, il-kummerċ u d-domanda tal-merkurju ta' 
Novembru 2006. B'dan il-mod issir disponibbli wkoll informazzjoni relevanti għal raġunijiet 
komparattivi għall-proċess ta' reviżjoni biex jintwerew il-bidliet fis-swieq eċċ.

Emenda 9
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni trid tevalwa l-
applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-
Regolament fil-Komunità, waqt li 
tikkonsidra t-tagħrif li hemm referenza 
għalih fl-Artikolu 6.

1. Il-Kummissjoni trid tevalwa l-
applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-
Regolament fil-Komunità, waqt li 
tikkonsidra t-tagħrif li hemm referenza 
għalih fl-Artikoli 5 u 6.

Emenda 10
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni trid tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2015.

2. Il-Kummissjoni trid tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2012. 
Fejn hu meħtieġ, ir-rapport għandu jiġi 
akkumpanjat minn proposti għal reviżjoni 
tad-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan ir-
Regolament.

Justification

Biex jiġi żgurat segwitu għat-tagħrif miġbur permezz tal-proċessi ddikjarati fl-Artikoli 5 u 6, 
għandu jiġi ppreżentat, jekk hu meħtieġ, rapport mill-Kummissjoni bi proposti għal reviżjoni.

Emenda 11
Artikolu 8

8. Għallinqas sena minn qabel id-data 
stipulata fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni trid 

8. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
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tirraporta lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar progress f'attivitajiet 
multilaterali u negozjati dwar merkurju, 
tevalwa partikolarment il-konsistenza taż-
żmien u l-għan tal-miżuri speċifikati f'dan 
ir-Regolament ma’ żviluppi internazzjonali.

sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009 dwar progress f'attivitajiet multilaterali 
u negozjati dwar merkurju, tevalwa 
partikolarment il-konsistenza tal-miżuri 
speċifikati f'dan ir-Regolament ma’ żviluppi 
internazzjonali

Emenda 12
Artikolu 8 a (ġdid), paragrafu 1

Artikolu 8a
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom, billi jqisu b'mod partikolari l-
bżonnijiet ta' pajjiżi affettwati li qegħdin 
fil-proċess ta' żvilupp u ta' pajjiżi 
b'ekonomiji fil-proċess ta' bidla, 
jikkoperaw favur it-tħeġġiġ ta' l-għajnuna 
teknika, inklużi t-taħriġ għall-iżvilupp ta' l-
infrastruttura, il-kapaċità u l-kompetenza 
meħtieġa sabiex isir progress fil-bidla favur 
teknoloġiji alternattivi ħielsa mill-merkurju 
u biex eventwalment jitneħħew l-użi u r-
rilaxxi tal-merkurju u tal-komposti tal-
merkurju.

Justification

Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni għall-merkurju jista' jkollha impatt negattiv sinifikanti 
f'pajjiżi fil-proċess ta' żvilupp u fuq ekonomiji fil-proċess ta' bidla fi żmien qasir, fejn il-
merkurju għadu jintuża, per eżempju fil-minjieri għad-deheb artiġjanali, u hemm bżonn ta' 
għajnuna mill-UE sabiex tiġi faċilitata l-bidla favur teknoloġiji ħielsa mill-merkurju. It-
tqegħid tal-kliem ta' din l-emenda ttieħed mill-proposta l-ġdida għar-regolament dwar l-
esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimika perikoluża.

Emenda 13
Artikolu 8 a (ġdid), paragrafu 2

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ukoll jikkunsidraw biex jagħtu 
appoġġ lill-NGOs li kienu speċjalment 
effiċjenti biex iwasslu dawk it-tipi ta' 
servizzi.
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Justification
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