
AM\710662MT.doc PE402.692v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

2006/2026(COD)

6.3.2008

EMENDI
37 - 45

Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari
Dimitrios Papadimoulis
(PE400.707v01-00)

Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni u l-ħażna sikura ta' merkurju metalliku

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))



PE402.692v01-00 2/8 AM\710662MT.doc

MT

AM_Com_LegRecomm



AM\710662MT.doc 3/8 PE402.692v01-00

MT

Emenda 37
Pilar Ayuso

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 3 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(3a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għarfu l-problemi ambjentali u soċjali li 
joħorġu mill-għeluq tal-minjieri tal-
merkurju fid-distrett ta' Almadén 
(Spanja) u qiesu li aħjar jiġu adottati 
miżuri adegwati ta' kumpens sabiex 
jippermettu li z-zona affettwata ssib is-
soluzzjonijiet vijabbli għall-ambjent 
lokali, għall-impjieg u għall-attività 
ekonomika. Barra minn dan, fir-
riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 
2006, rigward l-istrateġija tal-Komunità 
dwar il-merkurju1, il-Parlament Ewropew 
kien tal-fehma li l-minjieri f'Almadén 
ikunu post adatt sabiex jinħażen 
b'sikurezza l-merkurju metalliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-ġdid ta' l-Emenda 6 mill-ewwel qari.

Emenda 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Qabel kull alternattiva oħra, għandha 
titqies il-possibilità li jintużaw il-

                                               
1ĠU C 291E, p. 128.



PE402.692v01-00 4/8 AM\710662MT.doc

MT

faċilitajiet  f'Almadén (Spanja) għall-
ħażna sikura ta' stocks eżistenti ta' 
merkurju metalliku jew ta' merkurju 
metalliku sub-prodott mill-industrija fl-
Ewropa kollha iżda mhux oġġetti li kien 
fihom il-merkurju u li saru skart, biex 
b'hekk isir użu mill-infrastruttura, mill-
ħaddiema lokali u mill-kompetenza 
teknoloġika li jeżistu hemm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-merkurju għandu jinħażen f'konformità mar-regoli ta' ġestjoni ambjentali sikura u fit-tul. 
Il-Parlament innifsu diġà rrimarka, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-istrateġija Komunitarja 
dwar il-merkurju, li għandha titqies il-possibilità li jintuża Almadén għall-ħażna sikura ta' 
stocks eżistenti ta' merkurju metalliku jew ta' merkurju metalliku sub-prodott mill-industrija 
fl-Ewropa kollha iżda mhux oġġetti li kien fihom il-merkurju u li saru skart, biex b'hekk isir 
użu mill-infrastruttura, mill-ħaddiema lokali u mill-kompetenza teknoloġika li teżisti hemm.

Emenda 39
Pilar Ayuso

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Qabel kull alternattiva oħra, għandha 
titqies il-possibilità li jintuża Almadén 
għall-ħażna sikura ta' stocks eżistenti ta' 
merkurju metalliku jew ta' merkurju 
metalliku sub-prodott mill-industrija fl-
Ewropa kollha iżda mhux oġġetti li kien 
fihom il-merkurju u li saru skart, biex 
b'hekk isir użu mill-infrastruttura, mill-
ħaddiema lokali u mill-kompetenza 
teknoloġika li teżisti hemm.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-ġdid ta' l-Emenda 24 mill-ewwel qari.
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Emenda 40
Richard Seeber

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) maħżun temporanjament (operazzjoni 
ta' rimi D 15, kif definita fl-Anness II A 
tad-Direttiva 2006/12/KE) għal aktar 
minn sena f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati 
u mgħammra għall-ħżin temporanju ta' 
merkurju metalliku. F'dan il-każ, il-kriterji 
stabbiliti fit-taqsima 2.4 ta' l-Anness għad-
Deċiżjoni 2003/33/KE m'għandhomx 
japplikaw.

(b) maħżun temporanjament (operazzjoni 
ta' rimi D 15, kif definita fl-Anness II A 
tad-Direttiva 2006/12/KE) f'faċilitajiet fuq 
l-art iddedikati u mgħammra għall-ħżin 
temporanju ta' merkurju metalliku. F'dan il-
każ, il-kriterji stabbiliti fit-taqsima 2.4 ta' l-
Anness għad-Deċiżjoni 2003/33/KE 
m'għandhomx japplikaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dħul tal-kliem 'għal aktar minn sena' fl-Artikolu 3(1)(b) tal-pożizzjoni komuni 
jikkomprometti l-ħażna massima ta' 'sena' għal ħżin temporanju skond id-Direttiva 
Terraferma, li kieku kienet tapplika. Dan jagħmel possibbli t-tqegħid permanenti ta' merkurju 
f'siti fuq l-art anke jekk ikun maħsub bħala post għall-ħżin temporanju. Barra minn hekk, 
depożitu fuq l-art għal żmien twil mhix soluzzjoni sikura għar-rimi ta' skart tal-merkurju.

Emenda 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. Il-ħtiġiet għal faċilitajiet elenkati fl-
Artikolu 3(1) (a) u (b) ta' dan ir-
Regolament kif ukoll kriterji ta' 
aċċettazzjoni għall-merkurju metalliku, li 
jemendaw l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 
1999/31/KE, għandhom jiġu adottati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16 ta' 
dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 

3. Il-ħtiġiet għal faċilitajiet elenkati fl-
Artikolu 3(1) (a) u (b) ta' dan ir-
Regolament kif ukoll kriterji ta' 
aċċettazzjoni għall-merkurju metalliku, li 
jemendaw l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 
1999/31/KE, għandhom jiġu adottati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16 ta' 
dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
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tagħmel proposta adatta mill-aktar fis 
possibbli, u mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2010.

tagħmel proposta adatta mill-aktar fis 
possibbli, u mhux aktar tard mill-1 ta' 
Lulju 2009, waqt li tqis l-eżitu ta' l-
iskambju ta' informazzjoni skond l-
Artikolu 7(1) u r-rapport dwar ir-riċerka 
rigward il-possibilitajiet varji ta' rimi 
sikur skond l-Artikolu 7(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha tkun lesta mill-anqas sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ tal-projbizzjoni fuq 
l-esportazzjoni.

Emenda 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza 
skambju ta' tagħrif bejn l-Istati Membri u l-
industriji konċernati. Dan l-iskambju ta' 
tagħrif għandu, b'mod partikolari, jeżamina 
l-bżonn potenzjali għal: estensjoni tal-
projbizzjoni fuq l-esportazzjoni għal 
komposti tal-merkurju u prodotti li fihom 
il-merkurju; projbizzjoni fuq l-
importazzjoni ta' merkurju metalliku, 
taħlitiet tal-merkurju u prodotti li fihom 
il-merkurju; estensjoni ta' l-obbligu ta' 
ħżin għal merkurju metalliku minn sorsi 
oħrajn; u limiti ta' żmien dwar il-ħżin 
temporanju ta' merkurju metalliku.

1. Il-Kummissjoni ser torganizza skambju 
ta' tagħrif inizjali bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati rilevanti sa l-1 ta' 
Lulju 2010. Dan l-iskambju ta' 
informazzjoni għandu, b'mod partikulari, 
sa l-1 ta' Lulju 2010 jeżamina l-bżonn 
għal: estensjoni tal-projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni għal komposti tal-merkurju 
b'konċentrazzjoni ta' merkurju taħt il-5% 
piż b'piż (w/w); estensjoni ta' l-obbligu ta' 
ħżin għal merkurju metalliku minn sorsi 
oħrajn; u limiti ta' żmien dwar il-ħżin 
temporanju ta' merkurju metalliku, u sa l-1 
ta' Lulju 2009 riċerka dwar possibilitajiet 
ta' rimi sikur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul parzjali mill-ġdid ta' l-Emenda 31 ta' l-ewwel qari.
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Emenda 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1a. L-iskambju ta' tagħrif għandu 
janalizza, inter alia, ir-riżultati tal-
konsiderazzjoni mogħtija lil Almadén 
bħala s-sit għall-ħażna sikura ta' l-istocks 
ta' merkurju metalliku eżistenti jew 
merkurju metalliku sub-prodott mill-
industrija Ewropea skond l-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi 
attivitajiet ta' riċerka li għaddejjin dwar il-
possibilitajiet varji ta' rimi bla periklu 
inkluż is-solidifikazzjoni tal-merkurju 
metalliku. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa l-1 ta' Lulju 
2010. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha, jekk xieraq, 
tippreżenta proposta għal reviżjoni ta' dan 
ir-Regolament mill-iktar fis possibbli u 
mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2013. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi 
attivitajiet ta' riċerka li għaddejjin dwar il-
possibilitajiet varji ta' rimi bla periklu 
inkluż is-solidifikazzjoni tal-merkurju 
metalliku. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa l-1 ta' Jannar 
2010. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha, jekk xieraq, 
tippreżenta proposta għal reviżjoni ta' dan 
ir-Regolament mill-iktar fis possibbli u 
mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul parzjali mill-ġdid ta' l-Emenda 31 ta' l-ewwel qari.
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Emenda 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2a. Sitt xhur wara li l-projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni tidħol fis-seħħ skond l-
Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-effettività u l-impatt tal-miżuri 
ta' kumpens meħuda sabiex iz-zona 
effettwata mill-għeluq tal-minjieri tal-
merkurju tkun tista' tikseb alternattivi 
ekonomiċi u soċjali vijabbli.

Or. en
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