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Emenda 26
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa stabbilit li l-emissjonijiet 
kontinwi ta’ sustanzi li jnaqqsu ożonu fil-
livelli preżenti joħolqu ħsara sinifikanti lis-
saff tal-ożonu. Il-ħsara fl-ożonu fil-
ħemisfera tan-nofs-in-nhar fl-1998 laħqet 
livelli akbar minn qatt qabel. Fi tlieta minn 
erba’ rebbiegħa riċenti il-ħsara fl-ożonu 
seħħ fir-reġjun ta’ l-Artiku.Hemm evidenza 
ċara ta’ nuqqas fil-piż atmosferiku ta’
sustanzi li jnaqqsu l-ożonu, u ġew osservati 
xi sinjali bikrin ta’ rkupru stratosferiku. 
Madankollu, l-irkupru tas-saff tal-ożonu 
għal-livell ta’ konċentrazzjoni li kien jeżisti 
qabel l-1980 mhuwiex previst li se jseħħ 
qabel in-nofs tas-seklu 21. Żieda fir-
radjazzjoni UV-B li tirriżulta mit-tnaqqis 
tal-ożonu għalhekk tippersisti bħala 
theddida sinifikanti għas-saħħa u l-
ambjent. Għalhekk jeħtieġ li jittieħdu aktar 
miżuri effiċjenti sabiex tkun imħarsa s-
saħħa umana u l-ambjent kontra l-effetti 
ħżiena li jirriżultaw minn emissjonijiet bħal 
dawn u biex jiġi evitat ir-riskju ta’ aktar 
dewmien fl-irkupru tas-saff tal-ożonu.

(2) Huwa stabbilit li l-emissjonijiet 
kontinwi ta’ sustanzi li jnaqqsu l-ożonu fil-
livelli preżenti jkomplu joħolqu ħsara 
sinifikanti lis-saff tal-ożonu. Il-ħsara fl-
ożonu fl-emisfera tan-Nofsinhar fl-1998 
laħqet livelli akbar minn qatt qabel. Fi 
tlieta minn erba’ rebbigħat riċenti l-ħsara 
fl-ożonu seħħet fir-reġjun tal-Artiku. 
Hemm evidenza ċara ta’ nuqqas fil-piż 
atmosferiku ta’ sustanzi li jnaqqsu l-ożonu, 
u ġew osservati xi sinjali bikrin ta’ rkupru 
stratosferiku. Madankollu, l-irkupru tas-
saff tal-ożonu għal-livell ta’
konċentrazzjoni li kien jeżisti qabel l-1980 
mhuwiex previst li se jseħħ qabel in-nofs 
tas-seklu 21. Żieda fir-radjazzjoni UV-B li 
tirriżulta mit-tnaqqis tal-ożonu għalhekk 
tippersisti bħala  theddida sinifikanti għas-
saħħa u għall-ambjent. Fl-istess ħin, dawn 
is-sustanzi għandhom potenzjal tat-tisħin 
globali għoli u huma fatturi li 
jikkontribwixxu biex tiżdied it-
temperatura tal-pjaneta. Għalhekk jeħtieġ 
li jittieħdu aktar miżuri effiċjenti sabiex 
ikunu mħarsa s-saħħa umana u l-ambjent 
mill-effetti ħżiena li jirriżultaw minn 
emissjonijiet bħal dawn u biex jiġi evitat ir-
riskju ta’ aktar dewmien fl-irkupru tas-saff 
tal-ożonu.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-proprjetajiet kimiċi li għandhom minħabba t-tnaqqis tal-ożonu, dawn is-sustanzi 
għandhom ukoll potenzjal tat-tisħin globali għoli u jistgħu, għalhekk, jikkawżaw żieda fit-
temperatura tal-pjaneta.
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Emenda 27
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bosta sustanzi li jnaqqsu l-ożonu
(ODS) huma gassijiet b’effett ta’serra 
imma mhumiex ikkontrollati taħt il-
Konvenzjoni Qafas għat-Tibdil fil-Klima 
tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Protokoll ta’
Kjoto tagħha għaliex bosta jaħsbu li l-
Protokoll ta’ Montreal għandu jneħħi 
gradwalment l-ODS. Minkejja l-progress 
li sar fil-Protokoll, il-ħidma biex l-ODS 
jitneħħew gradwalment xorta jeħtieġ li 
tiġi kkompletata fl-Unjoni Ewropea u 
b’mod globali. Għalhekk ta’ min inaqqas 
għall-minimu u jelimina l-produzzjoni u l-
użu tal-ODS kull fejn ikunu disponibbli 
alternattivi teknikament vijabbli.

Or. en

Emenda 28
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Permezz tar-Regolament (KE) 
Nru 2037/2000 il-produzzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ klorofluworokarbonji, 
klorofluworokarbonji 
kompletament aloġenati oħra, aloni, 
tetraklorur tal-karbonju, 
idrobromofluworokarbonji tal-1,1,1-
trikloroetan , bromoklorometan u bromur 
tal-metil tneħħew gradwalment. 

(8) Permezz tar-Regolament (KE) 
Nru 2037/2000 il-produzzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ klorofluworokarbonji, 
klorofluworokarbonji 
kompletament aloġenati oħra, aloni, 
tetraklorur tal-karbonju, 1,1,1-trikloroetan,
idrobromofluworokarbonji,
bromoklorometan u bromur tal-metil
tneħħew gradwalment u b’hekk qegħdin 
jiġu pprojbiti l-produzzjoni u t-tqegħid fis-
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suq ta’ dawk is-sustanzi u tal-prodotti u 
tat-tagħmir li fihom dawk is-sustanzi. Issa 
huwa wkoll xieraq li jiġi pprojbit 
progressivament l-użu ta’ dawk is-
sustanzi u tal-prodotti u tat-tagħmir li 
fihom tali sustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 1.

Waħda mill-akbar theddidiet għas-saff tal-ożonu huma s-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu li diġà 
ġew prodotti. Sabiex ikun limitat l-effett tat-tnaqqis tal-ożonu (u l-effett ta’ serra), huwa 
importanti li l-użu tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu msemmija se jkun limitat kemm jista’ jkun. 
Huma meħtieġa inċentivi biex titnaqqas id-dipendenza, b’mod speċjali, fuq l-aloni, u biex 
ikun hemm tenattivi ħalli l-kimiċi jinġabru u jinqerdu b’mod sikur. Dan kollu diġà ssemma fil-
preambolu.

Emenda 29
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-użu tal-bromur tal-metil għall-
applikazzjonijiet ta’ kwarantina u qabel it-
trażbord għandu jkun ikkontrollat ukoll. Il-
livelli medji tal-użu waqt il-perjodu mill-
2005 sal-2008 ma għandhomx jinqabżu u 
fl-aħħar mill-aħħar għandhom jitnaqqsu 
w jitneħħew gradwalment sal-2015, u 
sadanittant għandhom jiġu applikati 
teknoloġiji ta’ rkupru.

(11) Minħabba r-Regolament 2032/2003 li 
pprojbixxa l-użu tal-bromur tal-metil 
bħala bijoċida sal-1 ta’ Settembru 2006, u 
d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/753/KE 
li pprojbixxiet l-użu tal-bromur tal-metil 
bħala prodott għall-ħarsien tal-pjanti sat-
18 ta’ Marzu 2010, l-użu tal-bromur tal-
metil għall-applikazzjonijiet ta’ kwarantina 
u qabel it-trażbord għandu jkun ipprojbit 
ukoll sat-18 ta’ Marzu 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta alternattivi għat-trattament bil-QPS għal diversi komoditajiet li jmorru wara 
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ċertu żmien u għal komoditajiet li jibqgħu tajbin. Dawn l-alternattivi jvarjaw minn 
trattamenti kimiċi alternattivi għal trattamenti bid-dijossidu tal-karbonju u għal trattamenti 
bis-sħana u ta’ xort’oħra. Għaxar snin ilu, diversi Stati Membri rnexxielhom jipprojbixxu l-
użu tat-trattamenti bil-QPS għaliex kienu disponibbli alternattivi għalihom – l-esperjenza 
twila tagħhom wriet li projbizzjoni hija vijabbli. Barra minn hekk, skont id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2008/753/KE, l-awtorizzazzjoni tal-bromur tal-metil bħala prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti se tkun irtirata sat-18 ta’ Marzu 2009, u l-provvisti li jifdal ma jkunux jistgħu 
jintużaw wara t-18 ta’ Marzu 2010. Dan ifisser li l-bromur tal-metil ma jistax jintuża għall-
QPS wara t-18 ta’ Marzu 2010 – dan l-użu jkun illegali.

Emenda 30
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE 
tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 
perikolużi u d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 1999/45/KE tat-3 
ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikettjar tal-
preparazzjonjijiet perikolużi jesiġu t-
tikkettar ta’ sustanzi kklassifikati bħala 
sustanzi li jnaqqsu l-ożonu. Billi sustanzi li 
jnaqqsu l-ożonu prodotti għal użi ta’
materja prima jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-
ċirkolazzjoni libera fil-Komunità, 
għandhom ikunu distinti minn dawk is-
sustanzi prodotti għal użi oħra, sabiex tiġi 
evitata kwalunkwe devjazzjoni tal-materja 
prima għal użi oħra li huma kontrollati 
skont ir-Regolament. Barra minn hekk, 
sabiex l-utenti aħħarija jiġu mgħarrfa u l-
infurzar tar-Regolament jiġi ffaċilitat, anke 
l-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom sustanzi 
ta’ dan it-tip jew jiddependu minnhom 

(18) Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE 
tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 
perikolużi u d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 1999/45/KE tat-3 
ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikettjar tal-
preparazzjonjijiet perikolużi jeżiġu t-
tikkettar ta’ sustanzi kklassifikati bħala 
sustanzi li jnaqqsu l-ożonu. Billi sustanzi li 
jnaqqsu l-ożonu prodotti għal użi ta’
materja prima kif ukoll għal użi fil-
laboratorju u analitiċi u għal użu bħala 
aġenti tal-ipproċessar jistgħu jiġu rilaxxati 
għaċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità, 
għandha ssir distinzjoni bejnhom u dawk 
is-sustanzi prodotti għal użi oħra, sabiex 
tiġi evitata kwalunkwe devjazzjoni tal-
materja prima għal użi oħra li huma 
kontrollati skont ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-utenti aħħarija jiġu 
mgħarrfa u l-infurzar tar-Regolament jiġi 



AM\755512MT.doc 7/66 PE416.362v01-00

MT

għandhom jiġu ttikkettati b’dan il-mod 
waqt l-isservisjar u l-manutenzjoni.

ffaċilitat, anke l-prodotti u t-tagħmir li jkun 
fihom sustanzi ta’ dan it-tip jew jiddependu 
minnhom għandhom jiġu ttikkettati b’dan 
il-mod waqt l-isservisjar u l-manutenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju li s-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu prodotti għall-materja prima (Artikolu 7) jintużaw 
għal finijiet oħrajn japplika wkoll għall-użi fil-laboratorju u analitiċi (Artikolu 10) u għall-
użu bħala aġenti tal-ipproċessar (Artikolu 8). Għalhekk huwa loġiku li dawn ir-rekwiżiti tat-
tikkettar japplikaw anke għall-użi fil-laboratorju u analitiċi u għall-użu bħala aġenti tal-
ipproċessar u għandu jtejjeb il-prevenzjoni tal-kummerċ illegali.

Emenda 31
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet skont approċċ ibbażat fuq ir-
riskji sabiex jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament, u 
b’hekk jimmiraw dawk l-attivitajiet li 
jirrappreżentaw l-ikbar riskju għall-
kummerċ illegali jew l-emissjoni ta’
sustanzi kontrollati. 

(22) L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjonijiet skont approċċ ibbażat fuq ir-
riskji sabiex jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament, u 
b’hekk ikollhom fil-mira dawk l-attivitajiet 
li jirrappreżentaw l-ikbar riskju ta’ 
kummerċ illegali jew ta’ emissjoni ta’
sustanzi kontrollati. Ir-riżultati tal-
ispezzjonijiet għandhom jiġu ppubblikati 
fuq l-Internet.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jaraw ir-riżultati tal-ispezzjonijiet.
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Emenda 32
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tiddetermina l-
format u l-kontenut ta’ tikketti għal 
sustanzi kontrollati għal użi ta’ materja 
prima, li temenda l-Anness III dwar 
proċessi li għalihom jistgħu jintużaw 
sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar, li tadotta miżuri li jnaqqsu t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-bromur tal-
metil għal użi ta’ kwarantina u ta’ qabel 
it-trażbord, li temenda l-Anness VI dwar 
użi kritiċi tal-aloni, li tadotta miżuri 
addizzjonali ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll 
dwar il-kummerċ, li tadotta rekwiżiti għal 
prodotti li jiġu prodotti minn sustanzi 
kontrollati f’pajjiżi li mhumiex parti fil-
Protokoll, li temenda l-Anness VII dwar 
teknoloġiji ta’ qerda, li tistabbilixxi lista bi 
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru u 
l-qerda sussegwenti ta’ sustanzi kontrollati 
għandhom ikunu obbligatorji, li tadotta 
rekwiżiti ta’ minimu ta’ kwalifiki għall-
persunal, li tistabbilixxi rekwiżiti għall-
prevenzjoni ta’ emissjonijiet u tnixxijiet ta’
sustanzi kontrollati, li tinkludi sustanzi 
ġodda fl-Anness II u li temenda r-rekwiżiti 
ta’ rappurtar għall-Istati Membri u l-
impriżi. Minħabba li dawk il-miżuri huma 
ta’ skop ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi li mhux essenzjali ta’
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh b’elementi li mhux 
essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(25) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tiddetermina l-
format u l-kontenut ta’ tikketti għal 
sustanzi kontrollati għal użi ta’ materja 
prima kif ukoll għal użi fil-laboratorju u 
analitiċi u għal użu bħala aġenti tal-
ipproċessar, li temenda l-Anness III dwar 
proċessi li għalihom jistgħu jintużaw 
sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar, li tadotta miżuri li jnaqqsu t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-bromur tal-metil 
għal użi ta’ kwarantina u ta’ qabel it-
trażbord, li temenda l-Anness VI dwar użi 
kritiċi tal-aloni, li tadotta miżuri 
addizzjonali ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll 
dwar il-kummerċ, li tadotta rekwiżiti għal 
prodotti li jiġu prodotti minn sustanzi 
kontrollati f’pajjiżi li mhumiex parti għall-
Protokoll, li temenda l-Anness VII dwar 
teknoloġiji ta’ qerda, li tistabbilixxi lista bi 
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru u 
l-qerda sussegwenti ta’ sustanzi kontrollati 
għandhom ikunu obbligatorji, li tadotta 
rekwiżiti ta’ minimu ta’ kwalifiki għall-
persunal, li tistabbilixxi rekwiżiti għall-
prevenzjoni ta’ emissjonijiet u tnixxijiet ta’
sustanzi kontrollati, li tinkludi sustanzi 
ġodda fl-Anness II u li temenda r-rekwiżiti 
ta’ rappurtar għall-Istati Membri u għall-
impriżi. Minħabba li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh b’elementi mhux
essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riskju li s-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu prodotti għall-materja prima (Artikolu 7) jintużaw 
għal finijiet oħrajn japplika wkoll għall-użi fil-laboratorju u analitiċi (Artikolu 10) u għall-
użu bħala aġenti tal-ipproċessar (Artikolu 8). Għalhekk huwa loġiku li dawn ir-rekwiżiti tat-
tikkettar japplikaw anke għall-użi fil-laboratorju u analitiċi u għall-użu bħala aġenti tal-
ipproċessar u għandu jtejjeb il-prevenzjoni tal-kummerċ illegali.

Wara t-tħassir tal-Artikolu 12, il-parti li tikkonċerna l-bromur tal-metil għandha titħassar 
ukoll.

Emenda 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tiddetermina l-
format u l-kontenut ta’ tikketti għal 
sustanzi kontrollati għal użi ta’ materja 
prima, li temenda l-Anness III dwar 
proċessi li għalihom jistgħu jintużaw 
sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar, li tadotta miżuri li jnaqqsu t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-bromur tal-metil 
għal użi ta’ kwarantina u ta’ qabel it-
trażbord, li temenda l-Anness VI dwar użi 
kritiċi tal-aloni, li tadotta miżuri 
addizzjonali ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll 
dwar il-kummerċ, li tadotta rekwiżiti għal 
prodotti li jiġu prodotti minn sustanzi 
kontrollati f’pajjiżi li mhumiex parti fil-
Protokoll, li temenda l-Anness VII dwar 
teknoloġiji ta’ qerda, li tistabbilixxi lista bi 
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru u 
l-qerda sussegwenti ta’ sustanzi kontrollati 
għandhom ikunu obbligatorji, li tadotta 
rekwiżiti ta’ minimu ta’ kwalifiki għall-
persunal, li tistabbilixxi rekwiżiti għall-
prevenzjoni ta’ emissjonijiet u tnixxijiet ta’
sustanzi kontrollati, li tinkludi sustanzi 
ġodda fl-Anness II u li temenda r-rekwiżiti 
ta’ rappurtar għall-Istati Membri u l-
impriżi. Minħabba li dawk il-miżuri huma 

(25) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tiddetermina l-
format u l-kontenut ta’ tikketti għal 
sustanzi kontrollati għal użi ta’ materja 
prima, li temenda l-Anness III dwar 
proċessi li għalihom jistgħu jintużaw 
sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-
ipproċessar, li tadotta miżuri li jnaqqsu t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-bromur tal-metil 
għal użi ta’ emerġenza, li temenda l-
Anness VI dwar użi kritiċi tal-aloni, li 
tadotta miżuri addizzjonali ta’ monitoraġġ 
u ta’ kontroll dwar il-kummerċ, li tadotta 
rekwiżiti għal prodotti li jiġu prodotti minn 
sustanzi kontrollati f’pajjiżi li mhumiex 
parti għall-Protokoll, li temenda l-
Anness VII dwar teknoloġiji ta’ qerda, li 
tistabbilixxi lista bi prodotti u tagħmir li 
għalihom l-irkupru u l-qerda sussegwenti 
ta’ sustanzi kontrollati għandhom ikunu 
obbligatorji, li tadotta rekwiżiti ta’ minimu 
ta’ kwalifiki għall-persunal, li tistabbilixxi 
rekwiżiti għall-prevenzjoni ta’
emissjonijiet u tnixxijiet ta’ sustanzi 
kontrollati, li tinkludi sustanzi ġodda fl-
Anness II u li temenda r-rekwiżiti ta’
rappurtar għall-Istati Membri u għall-
impriżi. Minħabba li dawk il-miżuri 
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ta’ skop ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi li mhux essenzjali ta’
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh b’elementi li mhux 
essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

għandhom ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh b’elementi mhux
essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/753/KE tat 18 ta’ Settembru 2008 dwar in-non 
inklużjoni ta’ bromur tal-metil fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’
awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-sustanza, l-
awtorizzazzjoni tal-bromur tal-metil bħala prodott għall-ħarsien tal-pjanti se tiskadi fit-18 ta’
Marzu 2009. Ikun loġiku jekk l-użu tal-bromur tal-metil għal tali finijiet jiġi pprojbit anke fil-
kuntest ta’ dan ir-Regolament. Jeżistu biżżejjed alternattivi għall-applikazzjoni regolari tal-
bromur tal-metil għal użi ta’ kwarantina u ta’ qabel it-trażbord.

Emenda 34
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 ta’ April 
2006 dwar l-iskart1 u d-Direttiva tal-
Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 
1991 fuq skart perikoluż jistipulaw miżuri 
dwar il-qerda ta’ sustanzi kontrollati. Skont 
il-Protokoll it-teknoloġiji approvati biss 
mill-Partijiet jistgħu jiġu applikati għall-
qerda ta’ sustanzi kontrollati. Id-
Deċiżjonijiet rilevanti tal-Partijiet 
għandhom għalhekk jiġu inkorporati f’dan 
ir-Regolament.

(26) Billi ammonti sinfikanti ta’ ODS 
jibqgħu maqfula fi mħażen jew 
“maħżuna” fi prodotti u f’tagħmir (eż. 
f’fowmijiet ta’ insular, refriġeranti u 
sistemi ta’ arja kundizzjonata). Għall-
qerda tas-sustanzi kontrollati għandu jiġi 
stabbilit qafas legali. Id-Direttiva 
2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-
iskart u li tħassar ċerti Direttivi1 u d-
Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’
Diċembru 1991 fuq skart perikoluż 
jistipulaw miżuri dwar il-qerda ta’ sustanzi 
kontrollati. Id-Deċiżjoni Nru 
1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002 li tniżżel 
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is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali (is-sitt EAP), fl-
Artikolu 8(2), punt (iv) tistipula l-iżvilupp 
ta’ direttiva dwar l-iskart mill-kostruzzjoni 
u mid-demolizzjoni, li hija essenzjali 
għall-qerda tal-ODS fil-fowmijiet ta’
insular. Skont il-Protokoll it-teknoloġiji 
approvati biss mill-Partijiet jistgħu jiġu 
applikati għall-qerda ta’ sustanzi 
kontrollati. Id-Deċiżjonijiet rilevanti tal-
Partijiet għandhom għalhekk jiġu 
inkorporati f’dan ir-Regolament. 

1 ĠU L 114, 27.4.2006, p 9. 1 ĠU L 312, 22.22.2008, p 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitt EAP jistipula l-iżvilupp ta’ direttiva dwar l-iskart mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni. 
Għall-qerda tal-ODS fil-fowmijiet ta’ insular (li hija kwantità enormi) huwa essenzjali li din 
id-direttiva tiġi adottata. S’issa, il-KE ma ppubblikat xejn. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-
istrateġija tematika dwar l-iskart tat-13 ta’ Frar 2007 (A6/438/2006) il-PE għamel anke talba
lill-Kummissjoni dwar dan.

Emenda 35
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tikkompila lista ta’ prodotti u 
tagħmir li għalihom l-irkupru, jew il-qerda 
mingħajr irkupru minn qabel, ta’ sustanzi 
kontrollati għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, u 
għalhekk obbligatorja.

(27) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tikkompila lista ta’ prodotti u 
tagħmir li għalihom l-irkupru, jew il-qerda 
mingħajr irkupru minn qabel, ta’ sustanzi 
kontrollati għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, u 
għalhekk obbligatorja. Il-Kummissjoni 
għandha wkoll tadotta pjan ta’ azzjoni li 
jipprovdi għal inċentivi sabiex jiġu rtirati 
s-sustanzi inkwistjoni u jiġu sostitwiti 
b’alternattivi aktar sikuri.

Or. el
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Ġustifikazzjoni

Jekk titqies il-ħtieġa dejjem aktar urġenti li dawk is-sustanzi jiġu rkuprati u eliminati mill-
aktar fis possibbli, ikun utli li kieku l-Kummissjoni kellha tfassal pjan ta’ azzjoni sabiex 
tipprovdi inċentivi għall-‘utenti’ u għall-‘produtturi’ biex jirtiraw u jissostitwixxu dawk is-
sustanzi kemm jista’ jkun malajr.

Emenda 36
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu
japplika għas-sustanzi kontrollati, għal 
sustanzi ġodda u għal prodotti u tagħmir li 
jkun fihom jew li jiddependu 
minn sustanzi kontrollati.

1. Dan ir-Regolament għandu 
japplika għas-sustanzi kontrollati, għal 
sustanzi ġodda b’potenzjal għat-tnaqqis 
tal-ożonu pprovat (ODP) u għal prodotti u 
tagħmir li jkun fihom jew li jiddependu 
minn sustanzi kontrollati jew minn 
sustanzi ġodda b’ODP ipprovat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza.

Emenda 37
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal kwantitajiet insinifikanti ta’
kwalunkwe sustanza msemmija fil-
paragrafu 1, li tinsab fi kwalunkwe prodott 
jew sustanza u li toriġina minn 
produzzjoni involontarja 
jew b’kumbinazzjoni matul il-proċess tal-

2. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal kwantitajiet insinifikanti ta’
kwalunkwe sustanza msemmija fil-
paragrafu 1, li tinsab fi kwalunkwe prodott 
jew sustanza u li toriġina minn 
produzzjoni involontarja 
jew b’kumbinazzjoni matul il-proċess tal-
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manifattura, minn materja prima li ma 
tkunx ġiet trattata, jew minn 
użu bħala aġent tal-ipproċessar li jkun 
preżenti fis-sustanzi kimiċi bħala traċċi 
ta’ impuritajiet, jew li joħroġ matul il-
manifattura tal-prodott jew waqt li jkun 
immaniġġat.

manifattura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tar-Regolament 2037/2000 jeħtieġ li jiġi aġġornat sabiex jitnaqqsu għall-minimu l-
attivitajiet li ġew esklużi mill-ambitu tar-Regolament. Il-virgoli fil-paragrafu 2 huma 
ambigwi, għaliex jimplikaw li ‘insinifikanti’ tista’ ma tapplikax għal-lista kollha ta’ oġġetti. 
Potenzjalment dan it-test jista’ jippermetti emissjonijiet mhux ikkontrollati ta’ ODS waqt il-
‘manifattura tal-prodott’ (eż. il-manifattura tal-fowm) jew l-‘[immaniġġjar]’ tal-ODS. It-test 
tar-Regolament imfassal mill-ġdid jeħtieġ li jkun aktar ċar, mingħajr ambigwità. Id-derogi 
għall-materja prima, għall-aġenti tal-ipproċessar, eċċ. jiġu deskritti f’artikoli sussegwenti 
tar-Regolament, u għalhekk l-Artikolu 1 potenzjalment ma għandux jeskludi dawk l-oġġetti
mill-ambitu tar-Regolament.

Emenda 38
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘produzzjoni’ tfisser l-ammont ta’
sustanzi kontrollati prodotti, inkluż l-
ammont li ġie prodott bħala prodott 
sekondarju, li minnu jitnaqqas l-ammont 
meqrud b’teknoloġiji approvati mill-
Partijiet. L-ebda ammont irkuprat, 
irriċiklat jew reklamat ma għandu jkun 
meqjus bħala ‘produzzjoni’,

(10) ‘produzzjoni’ tfisser l-ammont ta’
sustanzi kontrollati prodotti, inkluż l-
ammont li ġie prodott bħala prodott 
sekondarju ,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 2037/2000 uża d-definizzjoni tradizzjonali tal-Protokoll tal-produzzjoni li meta 
kienu jiġu kkalkolati l-livelli tal-‘produzzjoni’ kienet tnaqqas il-qerda. Dan ma għadux aktar 
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xieraq għaliex il-parti l-kbira tal-produzzjoni tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu waqfet u jeħtieġ 
li tinqata’ kull skuża li tippermetti produzzjoni ġdida jew kontinwata. Id-definizzjoni jeħtieġ li 
teskludi l-qerda. Inkella l-kumpaniji se jkollhom id-dritt ikomplu jipproduċu sustanzi li 
jnaqqsu l-ożonu b’mod leġittimu jekk jeqirdu xi ftit minnhom. Dan mhux se jwassal għal 
tneħħija gradwali.

Emenda 39
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘produzzjoni’ tfisser l-ammont ta’
sustanzi kontrollati prodotti, inkluż l-
ammont li ġie prodott bħala prodott 
sekondarju, li minnu jitnaqqas l-ammont 
meqrud b’teknoloġiji approvati mill-
Partijiet L-ebda ammont irkuprat, irriċiklat 
jew reklamat ma għandu jkun meqjus bħala 
‘produzzjoni’,

(10) ‘produzzjoni’ tfisser l-ammont ta’
sustanzi kontrollati prodotti, inkluż l-
ammont li ġie prodott bħala prodott 
sekondarju, li minnu jitnaqqas l-ammont 
meqrud b’teknoloġiji approvati mill-
Partijiet u li minnu jitnaqqas l-ammont li 
jintuża kollu bħala materja prima jew 
bħala aġenti tal-ipproċessar fil-
manifattura ta’ kimiċi oħrajn. L-ebda 
ammont irkuprat, irriċiklat jew reklamat 
ma għandu jkun meqjus bħala 
‘produzzjoni’,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tinkludi l-produzzjoni għall-materja prima u għall-aġenti tal-
ipproċessar li ġew esklużi taħt il-Protokoll ta’ Montreal. Imma l-kontrolli tal-produzzjoni fl-
Artikolu 4(2)(a) u (b) ikomplu jirreferu għal-livell ikkalkulat tal-produzzjoni fl-1997. Peress li 
d-definizzjoni nbidlet sabiex tinkludi l-materja prima imma ma kien hemm l-ebda tibdil fid-
diċitura għal-livell tal-produzzjoni dan jipprovdi għal livell ikkalkulat tal-produzzjoni li mhux 
korrett. Qiegħed jiġi ssuġġerit li d-definizzjoni tar-Regolament 2037/2000 għandha terġa’
tiddaħħal.
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Emenda 40
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) ‘il-potenzjal ta’ ħsara għall-ożonu’
tfisser iċ-ċifra speċifikata fl-Anness I u II li 
tirrapreżenta l-effett potenzjali ta’ kull 
sustanza kkontrollata jew sustanzi ġodda
fuq is-saff tal-ożonu

(11) ‘il-potenzjal ta’ ħsara għall-ożonu’
tfisser iċ-ċifra speċifikata fl-Annessi I u II
li tirrappreżenta l-effett potenzjali ta’
tnaqqis ta’ kull sustanza kontrollata jew 
sustanzi ġodda fuq is-saff tal-ożonu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza.

Emenda 41
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) ‘użu’ tfisser l-utilizzazzjoni ta’
sustanzi kontrollati jew sustanzi ġodda fil-
produzzjoni jew il-manutenzjoni , 
partikolarment fil-mili mill-ġdid, ta’
prodotti jew tagħmir jew fi proċessi,

(17) ‘użu’ tfisser l-utilizzazzjoni ta’
sustanzi kontrollati jew sustanzi ġodda fil-
produzzjoni jew fil-manutenzjoni, 
partikolarment fil-mili mill-ġdid, ta’
prodotti jew tagħmir jew fi proċessi ħlief 
għal użi bħala materja prima u bħala 
aġenti tal-ipproċessar,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘użu’ issa tinkludi l-materja prima u l-aġenti tal-ipproċessar. Dan mhux 
konsistenti mal-applikazzjoni ta’ dawn it-termini skont il-Protokoll ta’ Montreal u jista’
jirriżulta fi kwistjonijiet meta jiġi rrappurtat il-“konsum” skont il-Protokoll. Kien hemm il-
ħsieb li d-definizzjoni oriġinali kellha tapplika għal ‘użi’ ta’ tixrid.
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Emenda 42
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) ‘reklamazzjoni’ tfisser l-ipproċessar 
mill-ġdid u t-titjib ta’ sustanza kkontrollata 
li tkun ġiet irkuprata permezz ta’ proċessi 
bħalma huma l-filtrazzjoni , it-tnixxif, id-
distillazzjoni u t-trattament kimiku sabiex 
jerġa’ jġib is-sustanza għal-livell 
speċifikat ta’ kwalità ekwivalenti għall-
materjal verġni,

(20) ‘reklamazzjoni’ tfisser l-ipproċessar 
mill-ġdid ta’ sustanza kontrollata li tkun 
ġiet irkuprata sabiex jintlaħaq standard 
speċifikat ta’ rendiment ekwivalenti għall-
materjal verġni,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 8.

Id-definizzjoni proposta tbiddel it-tifsira ta’ reklamazzjoni minn dik inkluża fir-Regolament 
2037/2000 u fil-Protokoll ta’ Montreal, li tista’ tirrestrinġi l-kwantità ta’ materjal reklamat 
disponibbli. Id-definizzjoni tar-Regolament 2037/2000 u tal-Protokoll ta’ Montreal jeżiġu li 
sustanza terġa’ tinġieb għal standard speċifikat ta’ rendiment, li jipprovdi kontroll xieraq 
mingħajr restrizzjonijiet żejda.

Emenda 43
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) ‘applikazzjonijiet ta’ qabel it-trażbord’
tfisser trattamenti, għajr għall-
applikazzjonijiet ta’ kwarantina, applikati 
fi żmien 21 jum qabel l-esportazzjoni biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li huma stabbiliti 
minn awtorità nazzjonali tal-pajjiż li 
qiegħed jimporta jew jesporta.

(23) ‘applikazzjonijiet ta’ qabel it-trażbord’
tfisser trattamenti, għajr għall-
applikazzjonijiet ta’ kwarantina, applikati 
fi żmien 21 jum qabel l-esportazzjoni biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li huma stabbiliti 
minn awtorità nazzjonali tal-pajjiż li 
qiegħed jimporta, jew ir-rekwiżiti uffiċjali 
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stabbiliti qabel Diċembru 1995 fil-pajjiż li 
qiegħed jesporta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) ma jistax ikun aktar dgħajjef mid-definizzjoni tal-Protokoll. Rigward il-
pajjiżi li jesportaw, id-definizzjoni tal-Protokoll tirrestrinġi qabel it-trażbord għar-rekwiżiti 
‘eżistenti’ (id-Deċiżjoni tal-Protokoll VII/5 (b)), dan ifisser rekwiżiti li diġà kienu jeżistu meta 
ttieħdet id-Deċiżjoni f’Diċembru 1995.

Emenda 44
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) ‘prodotti u tagħmir li jiddependu 
mis-sustanzi kontrollati’ tfisser prodotti u 
tagħmir li ma jaħdmux mingħajr sustanzi 
kontrollati, mhux inklużi dawk il-prodotti 
u dak it-tagħmir li jintużaw għall-
produzzjoni, għall-ipproċessar, għall-
irkupru, għar-riċiklaġġ, għar-
reklamazzjoni jew għall-qerda tas-
sustanzi kontrollati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti u t-tagħmir li jiddependu mis-sustanzi kontrollati għandhom jiġu definiti għal 
finijiet ta’ ċarezza.
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Emenda 45
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ikkalkulat tal-produzzjoni 
tiegħu ta’ idroklorofluworokarbonji fil-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’
Dicembru 2014 u f’kull perjodu ta’ 12-il 
xahar ta’ wara ma jaqbiżx 14 % tal-livell 
ikkalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta’
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(b) il-livell ikkalkulat tal-produzzjoni 
tiegħu ta’ idroklorofluworokarbonji fil-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’
Dicembru 2014 u f’kull perjodu ta’ 12-il 
xahar ta’ wara ma jaqbiżx 3 % tal-livell 
ikkalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta’
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Produzzjoni żgħira (taħt rappurtar u monitoraġġ stretti) tal-idroklorofluworokarbonji
(HCFCs) fl-Ewropa għal użi fil-laboratorju u analitiċi għandha tkun permessa sat-
3.12.2019 (f’konformità mal-Protokoll ta’ Montreal, kif emendat fl-2007). Madankollu, il-
livell ikkalkulat tal-produzzjoni għandu jitnaqqas minn mhux aktar minn 14 % għal mhux 
aktar minn 3% tal-livell ikkalkulat tal-produzzjoni tal-idroklorofluworokarbonji fl-1997. 
Inkella, l-ammont meħtieġ (li jitħalla jintuża skont l-Artikolu 11) se jiġi importat –
probabbilment minn zoni li ma għandhomx leġiżlazzjoni daqstant stretta bil-għan li tħares is-
saff tal-ożonu.

Emenda 46
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ sustanzi 
kontrollati 1 li mhumiex fi prodott għajr 
għal kontenitur użat għat-trasport jew 
għall-ħażna ta’ dik is-sustanza, għandhom 
ikunu projbiti.

1. It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ sustanzi 
kontrollati għandhom ikunu pprojbiti ħlief 
għad-derogi elenkati fi bnadi oħra f’dan 
ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa ferm diffiċli biex tifhmu u fih negattiv doppju (‘li mhumiex’ u ‘għajr għal’). 
Artikoli sussegwenti jintroduċu derogi għal dan in-negattiv doppju – li probabbilment joħolqu 
konfużjoni u interpretazzjonijiet differenti. Il-paragrafu għalhekk għandu jkun projbizzjoni 
sempliċi peress li d-derogi ġew spjegati sussegwentement.

Emenda 47
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqegħid fis-suq tal-prodotti u tagħmir li 
fihom sustanzi kontrollati jew li jiddependu 
minnhom għandu jiġu pprojbiti, bl-
eċċezjoni ta’ prodotti u tagħmir li għalihom 
ikun ġie awtorizzat l-użu tas-sustanza 
kkontrollata rispettiva skont l-Artikoli 10, 
11(1), (2) u (4) jew 13.

It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti u tat-
tagħmir li fihom sustanzi kontrollati jew li 
jiddependu minnhom għandu jiġu pprojbiti, 
bl-eċċezzjoni ta’ prodotti u tagħmir li 
għalihom ikun ġie awtorizzat l-użu tas-
sustanza kontrollata rispettiva skont l-
Artikoli 10, 11(1), (2) u (4) jew 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat il-mili mill-ġdid bla tmiem ta’ prodott li jnixxi ta’ tagħmir, dan l-Artikolu 
għandu jiġi estiż għall-użu (kif ġie definit fl-Artikolu 3(17)) tal-prodotti u tat-tagħmir.

Emenda 48
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda 
fis-suq u użati bħala materja prima.

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti għall-
esportazzjoni liċenzjata lejn Partijiet li 
joperaw skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll 
ta’ Montreal għall-użi essenzjali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida attwali hija t-tneħħija gradwali finali tas-CFCs li jintużaw fl-inalaturi tad-doża mkejla 
(MDIs) għat-trattament tal-ażma fil-pajjiżi tal-Artikolu 5 (il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw). 
Huwa possibbli li s-CFCs ta’ grad farmaċewtiku ta’ kwalità għolja se jkunu meħtieġa għal 
perjodu limitat wara l-2010 minħabba diffikultajiet fl-implimentazzjoni tas-sostituti. 

Għandu jkun hemm eżenzjoni għall-produzzjoni u għall-esportazzjoni tas-CFCs għal użi 
essenzjali għall-manifattura tal-MDIs fil-pajjiżi tal-Artikolu 5.

Emenda 49
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda 
fis-suq u użati bħala materja prima.

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, minbarra 
l-livelli ta’ produzzjoni stipulati fl-
Artikolu 4(2), imqiegħda fis-suq u użati 
bħala materja prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun ċar li t-tneħħija tal-materja prima mid-definizzjoni tal-produzzjoni (Artikolu 3(10)) 
ma taffetwax il-kontrolli tal-produzzjoni tal-Artikolu 4(2), għandha tiġi miżjuda din il-
kjarifika.

Emenda 50
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sustanzi kontrollati prodotti jew Imħassar
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imqiegħda fis-suq bħala materja prima 
jistgħu jintużaw biss għal dak il-għan. 
Kontenituri li jkun fihom tali sustanzi 
għandhom jiġu ttikkettati b’indikazzjoni 
ċara li s-sustanza tista’ tintuża biss bħala 
materja prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti għall-materja prima ġeneralment jiġu ttrasportati fi kwantitajiet kbar bl-
applikazzjoni ta’ proċeduri standard ta’ ttikkettar. Mhux probabbli li tali trażbordi jitqiegħdu
fis-suq u jkunu jeħtieġu ttikkettar. Proċess bħal dan biex ikun żviluppat l-ittikkettar mhux 
meħtieġ.

Emenda 51
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddetermina l-
forma u l-kontenut tat-tikketta li għandha 
tintuża. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif msemmi fl-Artikolu 25(3).

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti għall-materja prima ġeneralment jiġu ttrasportati fi kwantitajiet kbar bl-
applikazzjoni ta’ proċeduri standard ta’ ttikkettar. Mhux probabbli li tali trażbordi jitqiegħdu 
fis-suq u jkunu jeħtieġu ttikkettar. Proċess bħal dan biex ikun żviluppat l-ittikkettar mhux 
meħtieġ.
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Emenda 52
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq bħala materja prima 
jistgħu jintużaw biss għal dak il-għan. 
Kontenituri li jkun fihom tali sustanzi 
għandhom jiġu ttikkettati b’indikazzjoni 
ċara li s-sustanza tista’ tintuża biss bħala 
materja prima.

2. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq bħala materja prima 
jistgħu jintużaw biss għal dak il-għan. 
Kontenituri li jkun fihom tali sustanzi 
għandhom jiġu ttikkettati b’indikazzjoni 
ċara li s-sustanza tista’ tintuża biss bħala 
materja prima. Il-każi kollha ta’ użu bħala 
materja prima u l-kwantità u l-kwalità 
tas-sustanzi użati għandhom ikunu 
indikati lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru. Abbażi ta’ din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-użu kollu mal-Ewropa 
kollha u tippubblika d-dettalji ta’ dan fuq 
l-Internet.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jeħtieġ li żżomm ruħha informata dwar il-kummerċ Ewropew fis-sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu.

Emenda 53
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Reviżjoni annwali tad-derogi

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-
derogi u l-eżenzjonijiet kull sena, u 
għandha tneħħi d-derogi jew l-
eżenzjonijiet għall-użi speċifiċi fejn ikun 
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hemm alternattivi teknikament u 
ekonomikament vijabbli.
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li tissemma fl-Artikolu 25(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jiffissax limiti ta’ żmien għad-derogi – u f’bosta każi ma jiffissax 
kundizzjonijiet għar-reviżjoni/għat-tneħħija. Uħud mid-derogi ma ġewx aġġornati fid-dawl 
tal-għarfien attwali dwar alternattivi vijabbli, eż. uħud mill-użi elenkati fl-Anness III (aġenti 
tal-ipproċessar) u fl-Anness VI (aloni) għandhom alternattivi vijabbli. Ir-regolament għandu 
jiffissa proċess regolari bil-għan li jnaqqas u jelimina d-derogi f’każi fejn jeżistu alternattivi 
vijabbli.

Emenda 54
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda 
fis-suq u użati bħala aġenti tal-ipproċessar.

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jiġu prodotti, flimkien 
mal-livelli ta’ produzzjoni stipulati fl-
Artikolu 4(2), imqiegħda fis-suq u użati 
bħala aġenti tal-ipproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun ċar li t-tneħħija tal-aġenti tal-ipproċessar mid-definizzjoni tal-produzzjoni (Artikolu 
3(10)) ma taffettwax il-kontrolli tal-produzzjoni tal-Artikolu 4(2), għandha tiġi miżjuda din il-
kjarifika.



PE416.362v01-00 24/66 AM\755512MT.doc

MT

Emenda 55
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq bħala aġenti tal-
ipproċessar jistgħu jintużaw biss għal dak 
il-għan.

3. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq bħala aġenti tal-
ipproċessar jistgħu jintużaw biss għal dak 
il-għan. 

Kontenituri li fihom tali sustanzi 
għandhom jiġu ttikkettati b’indikazzjoni 
ċara li s-sustanza tista’ tintuża biss bħala 
aġent tal-ipproċessar. Il-Kummissjoni
tista’ tiddetermina l-forma u l-kontenut 
tat-tikketta li għandha tintuża. Dawk il-
miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 25(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju li s-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu prodotti għall-materja prima (Artikolu 7) jintużaw 
għal finijiet oħrajn japplika wkoll għall-użi fil-laboratorju u analitiċi (Artikolu 10) u għall-
użu bħala aġenti tal-ipproċessar (Artikolu 8). Għalhekk huwa loġiku li dawn ir-rekwiżiti tat-
tikkettar japplikaw anke għall-użi fil-laboratorju u analitiċi u għall-użu bħala aġenti tal-
ipproċessar u għandu jtejjeb il-prevenzjoni tal-kummerċ illegali.

Emenda 56
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ skont il- proċedura 
msemmija fl-Artikolu 25(2), tistabbilixxi 
lista ta’ impriżi li fihom l-użu ta’ sustanzi 

4. Il-Kummissjoni tista’, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 25(2), tistabbilixxi 
lista ta’ impriżi li fihom l-użu ta’ sustanzi 
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kontrollati bħala aġenti tal-ipproċessar 
għandu jkun permess, waqt li tistabbilixxi 
fejn xieraq kwantitajiet massimi li jistgħu 
jintużaw u livelli ta’ emissjonijiet għal kull 
impriża kkonċernata.

kontrollati bħala aġenti tal-ipproċessar 
għandu jkun permess, waqt li tistabbilixxi 
fejn xieraq kwantitajiet massimi li jistgħu 
jintużaw għall-manifattura jew għall-
konsum (skont id-definizzjonijiet tal-
Protokoll ta’ Montreal), u livelli ta’
emissjonijiet għal kull impriża 
kkonċernata.

L-ammont massimu tas-sustanzi 
kontrollati li jistgħu jintużaw bħala aġenti 
tal-ipproċessar fil-Komunità ma għandux 
jaqbeż l-1 083 tunnellata metrika fis-sena. 
L-ammont massimu tas-sustanzi 
kontrollati li jistgħu joħorġu mill-użi tal-
aġenti tal-ipproċessar fil-Komunità ma 
għandux jaqbeż is-17-il tunnellata 
metrika fis-sena.

Fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew 
żviluppi tekniċi, il-Kummissjoni tista’
temenda l-Anness III imsemmi fl-
Artikolu 2(8). 

Fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew 
żviluppi tekniċi, il-Kummissjoni tista’
temenda l-Anness III imsemmi fl-
Artikolu 2(8).

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmi fl-Artikolu 25(3).

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmi fl-Artikolu 25(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 12.

Id-definizzjoni ta’ aġenti tal-ipproċessar skont id-Deċiżjoni tal-Protokoll ta’ Montreal X/14 
tippermetti r-rappurtar u l-kontroll tal-“manifattura” jew tal-“konsum”.

Il-limitu massimu tal-UE għall-aġenti tal-ipproċessar skont id-deċiżjonijiet tal-Partijiet għall-
Protokoll ta’ Montreal għandu jissemma wkoll f’dan l-Artikolu.
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Emenda 57
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew 
żviluppi tekniċi, il-Kummissjoni tista’
temenda l-Anness III imsemmi fl-
Artikolu 2(8).

Fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew 
żviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha
temenda l-Anness III imsemmi fl-
Artikolu 3(8).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza inkroċjata tidher li hija ħażina. Il-lista tal-aġenti tal-ipproċessar fl-Anness III
f’ċerti bnadi, teknikament, għadda żmienha u jeħtieġ li tiġi aġġornata – tinkludi xi użi li 
għalihom il-Panel tal-Evalwazzjoni tat-Teknoloġija u l-Ekonomija tal-Protokoll ta’ Montreal 
identifika alternattivi ħielsa mill-ODS.

Emenda 58
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 5, sustanzi 
kontrollati jistgħu jitqiegħdu fis-suq għall-
qerda fil-Komunità skont ir-rekwiżiti għall-
qerda stipulati fl-Artikolu 22(1).

B’deroga mill-Artikolu 5, sustanzi 
kontrollati u prodotti u tagħmir li fihom 
sustanzi kontrollati jistgħu jitqiegħdu fis-
suq għall-qerda fil-Komunità skont ir-
rekwiżiti għall-qerda stipulati fl-
Artikolu 22(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga fl-Artikolu 9 għandha tapplika wkoll għall-qerda tal-prodotti u tat-tagħmir li fihom 
sustanzi kontrollati.
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Emenda 59
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq għal użi essenzjali fil-
laboratorju jew analitiċi jistgħu jintużaw 
biss għal dak il-għan.

3. Sustanzi kontrollati prodotti jew 
imqiegħda fis-suq għal użi essenzjali fil-
laboratorju jew analitiċi jistgħu jintużaw 
biss għal dak il-għan jew għall-qerda fil-
Komunità skont ir-rekwiżiti għall-qerda 
stipulati fl-Artikolu 22(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu, kif kien miktub, jista’ jipprevjeni l-qerda ta’ dawn is-sustanzi.

Emenda 60
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontenituri li jkun fihom tali 
sustanzi għandhom ikunu ttikkettati 
b’indikazzjoni ċara li s-sustanza tista’
tintuża biss bħala użu essenzjali fil-
laboratorju u analitiku. Il-Kummissjoni
tista’ tiddetermina l-forma u l-kontenut 
tat-tikketta li għandha tintuża. Dawk il-
miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 25(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riskju li l-ODS prodotti għall-materja prima (Artikolu 7(2)) jintużaw għal finijiet oħrajn 
japplika wkoll għall-użi fil-laboratorju u analitiċi. Għalhekk huwa loġiku li dawn ir-rekwiżiti 
tat-tikkettar japplikaw anke għall-użi fil-laboratorju u analitiċi u dan għandu jtejjeb il-
prevenzjoni tal-kummerċ illegali.

Emenda 61
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe persuna li tuża sustanzi 
kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji għal użi 
essenzjali fil-laboratorju jew analitiċi 
għandha tirreġistra mal-Kummissjoni, u 
tindika s-sustanzi li qegħdin jintużaw, l-
iskop, l-istima tal-konsum annwali u l-
fornituri ta’ dawk is-sustanzi, u għandha 
taġġorna dak it-tagħrif meta jkun hemm xi 
bidliet.

4. Kwalunkwe persuna li tuża sustanzi 
kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji għal użi 
essenzjali fil-laboratorju jew analitiċi 
għandha tirreġistra mal-Kummissjoni, u 
tindika s-sustanzi li qegħdin jintużaw, l-
iskop, l-istima tal-konsum annwali u l-
fornituri ta’ dawk is-sustanzi, u għandha 
taġġorna dak it-tagħrif meta jkun hemm xi 
bidliet. Il-każi kollha ta’ użu u l-kwantità 
u l-kwalità tas-sustanzi użati għandhom 
ikunu indikati lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru. Abbażi ta’ din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-użu kollu mal-Ewropa 
kollha u tippubblika dan b’mod dettaljat
fuq l-Internet.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jeħtieġ li żżomm ruħha informata dwar il-kummerċ Ewropew fis-sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu.
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Emenda 62
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe persuna li tuża sustanzi 
kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji għal użi 
essenzjali fil-laboratorju jew analitiċi 
għandha tirreġistra mal-Kummissjoni, u 
tindika s-sustanzi li qegħdin jintużaw, l-
iskop, l-istima tal-konsum annwali u l-
fornituri ta’ dawk is-sustanzi, u għandha 
taġġorna dak it-tagħrif meta jkun hemm xi 
bidliet.

4. Kwalunkwe istituzzjoni li tuża sustanzi 
kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji għal użi 
essenzjali fil-laboratorju jew analitiċi 
għandha tirreġistra mal-Kummissjoni, u 
tindika s-sustanzi li qegħdin jintużaw, l-
iskop, l-istima tal-konsum annwali u l-
fornituri ta’ dawk is-sustanzi, u għandha 
taġġorna dak it-tagħrif meta jkun hemm xi 
bidliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk jiġu rreġistrati l-impriżi aktar milli l-persuni li jużaw l-ODS għal użi fil-
laboratorju u analitiċi sabiex ikun evitat piż amministrattiv sproporzjonat.

Emenda 63
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sad-data speċifikata f’avviż maħruġ 
mill-Kummissjoni, produtturi u importaturi 
li jfornu lill-persuni msemmija fil-
paragrafu 4 jew li jużaw is-sustanzi 
kontrollati għalihom stess għandhom 
jiddikjaraw lill-Kummissjoni d-domanda 
prevista għall-perjodu speċifikat fl-avviż, u 
jispeċifikaw in-natura u l-kwantitajiet tas-
sustanzi kontrollati meħtieġa. 

5. Sad-data speċifikata f’avviż maħruġ 
mill-Kummissjoni, produtturi u importaturi 
li jfornu lill-istituzzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 4 jew li jużaw is-sustanzi 
kontrollati għalihom stess għandhom 
jiddikjaraw lill-Kummissjoni d-domanda 
prevista għall-perjodu speċifikat fl-avviż, u 
jispeċifikaw in-natura u l-kwantitajiet tas-
sustanzi kontrollati meħtieġa. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk jiġu rreġistrati l-impriżi aktar milli l-persuni li jużaw l-ODS għal użi fil-
laboratorju u analitiċi sabiex ikun evitat piż amministrattiv sproporzjonat.

Emenda 64
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwantità totali annwali awtorizzata bil-
liċenzji ma għandhiex taqbeż 130 % tal-
medja tal-livell ikkalkulat ta’ sustanzi 
kontrollati li produtturi jew importaturi 
qiegħdu fis-suq jew użaw għalihom stess 
għal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi 
fis-snin 2005 sa 2008.

Il-kwantità totali annwali awtorizzata bil-
liċenzji ma għandhiex taqbeż 100 % tal-
medja tal-livell ikkalkulat ta’ sustanzi 
kontrollati li produtturi jew importaturi 
qiegħdu fis-suq jew użaw għalihom stess 
għal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi 
fis-snin 2005 sa 2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu ta’ 130% as pro.

Emenda 65
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
livelli minimi ta’ allokazzjoni għall-
kumpaniji abbażi tal-liċenzji mogħtija
għall-użi fil-laboratorju u analitiċi fil-
perjodu 2005-2007.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji jiksbu liċenzja għall-użi essenzjali bħala “kontinġenza” u, fil-maġġoranza tal-
każi mhux se jkunu meħtieġa jużaw il-liċenzja peress li l-analiżijiet tal-laboratorju ma jkunux 
meħtieġa. Din il-proposta tippenalizza lil dawk il-kumpaniji li ma jkunux użaw il-liċenzji 
tagħhom fil-perjodu 2005-8.

Huwa rakkomandat li jiġi ffissat livell minimu ta’ allokazzjoni sabiex ikun żgurat li l-
produtturi u l-importaturi jkunu jistgħu jkomplu joffru/jużaw kwantitajiet xierqa sabiex l-użi 
leġittimi jkunu jistgħu jiġu fornuti faċilment.

Emenda 66
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-Artikolu 5, sal-31 ta’
Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji reklamati jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-
manutenzjoni u l-isservisjar ta’ tagħmir 
eżistenti ta’ refriġerazzjoni u ta’ arja 
kondizzjonata, kemm-il darba l-kontenitur 
ikun ittikkettat b’indikazzjoni li s-sustanza 
ġiet reklamata. 

2. B’deroga mill-Artikolu 5, sal-31 ta’
Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji reklamati jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-
manutenzjoni u għall-isservisjar ta’
tagħmir eżistenti ta’ refriġerazzjoni u ta’
arja kondizzjonata u ta’ tagħmir tas-
sistemi riversibbli ta’ arja
kondizzjonata/pompa tas-sħana, kemm-il 
darba l-kontenitur ikun ittikkettat 
b’indikazzjoni li s-sustanza ġiet reklamata.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u l-isservisjar 
ta’ tagħmir eżistenti ta’ refriġerazzjoni u 
ta’ arja kondizzjonata kemm-il darba dawn 
ikunu ġew irkuprati minn tali tagħmir mill-
impriża kkonċernata.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u għall-
isservisjar ta’ tagħmir eżistenti ta’
refriġerazzjoni, ta’ arja kondizzjonata u ta’ 
sistemi riversibbli ta’ arja 
kondizzjonata/pompa tas-sħana kemm-il 
darba dawn ikunu ġew irkuprati minn tali 
tagħmir fl-istess sit fejn tintuża s-sustanza 
rkuprata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 13.

Għal raġuni ta’ konsistenza, għandhom jiġu miżjuda s-sistemi riversibbli ta’ arja 
kondizzjonata/pompa tas-sħana, kif inhu l-każ għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000
eżistenti.

Sabiex ikunu jista’ jiġi pprevenut il-kummerċ illegali jeħtieġ li jkun hemm il-possibiltà li jiġi 
mmonitorjat il-fluss tas-sustanzi. Għalhekk jeħtieġ li s-sustanza tiġi jew riċiklata jew użata 
mill-ġdid fl-istess sit. 

Emenda 67
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u l-isservisjar 
ta’ tagħmir eżistenti ta’ refriġerazzjoni u 
ta’ arja kondizzjonata kemm-il darba dawn 
ikunu ġew irkuprati minn tali tagħmir mill-
impriża kkonċernata.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-
idroklorofluworokarbonji rriċiklati jistgħu 
jintużaw għall-manutenzjoni u għall-
isservisjar ta’ tagħmir eżistenti ta’
refriġerazzjoni u ta’ arja kondizzjonata 
kemm-il darba dawn ikunu ġew irkuprati 
minn kwalunkwe tagħmir bħal dan fl-
Unjoni Ewropea mill-impriża kkonċernata, 
biex jintużaw fi kwalunkwe tagħmir bħal 
dan tal-istess impriża fl-Unjoni Ewropea. 
Ir-reġistru tal-impjant se jipprovdi l-
evidenza legali rigward l-oriġini u l-użu 
mill-ġdid ta’ tali sustanzi riċiklati .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi ċċarat li impriża li rriċiklat l-HCFCs minn wieħed mill-impjanti 
tagħha fl-UE tkun tista’ tuża dawn is-sustanzi riċiklati fi kwalunkwe waħda mill-faċilitajiet ta’
refriġerazzjoni li jkollha mal-UE kollha.
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Emenda 68
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bromur tal-metil jista’ jintuża biss f’siti 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat u skont il-
kundizzjoni li l-bromur tal-metil rilaxxat 
mill-konsenja jiġi rkuprat b’rata ta’ rkupru 
ta’ mill-inqas [80 %].

Il-bromur tal-metil jista’ jintuża biss f’siti 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat u bil-kundizzjoni 
li l-bromur tal-metil rilaxxat mill-konsenja 
jiġi rkuprat b’rata ta’ rkupru ta’ mill-inqas 
[80 %]. Il-każi kollha ta’ użu tal-bromur 
tal-metil għandhom ikunu indikati lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru. 
Abbażi ta’ din l-informazzjoni, il-
Kummissjoni għandha timmonitorja l-użu 
kollu mal-Ewropa kollha u tippubblika
dan b’mod dettaljat fuq l-Internet.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jeħtieġ li żżomm ruħha informata dwar il-kummerċ Ewropew fis-sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu.

Emenda 69
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikolu 5(1), l-aloni 
jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-
użi kritiċi definiti fl-Anness VI.

1. B’deroga mill-Artikolu 5(1), l-aloni 
rkuprati, riċiklati u reklamati jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-użi 
kritiċi definiti fl-Anness VI, bil-
kundizzjoni li dawn l-aloni jkunu ġejjin 
biss minn ħażniet tal-aloni nazzjonali 
rreġistrati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-Tqegħid fis-Suq għandu jkollu fil-mira tiegħu l-aloni rkuprati, reklamati jew riċiklati, 
peress li l-aloni ma għadhomx jiġu prodotti aktar. L-importazzjoni tal-aloni għandha tkun 
permessa biss minn jew min-naħa ta’ mħażen tal-aloni nazzjonali rreġistrati, f’konformità 
mar-regolamentazzjoni eżistenti. Il-vantaġġ ta’ dan huwa li se jkun aktar faċli li jiġu 
identifikati u jkun hemm reazzjoni għal żbilanċi reġjonali possibbli fid-disponibiltà tal-aloni u 
li tkun evitata produzzjoni futura ta’ aloni ġodda. Dan huwa skont l-ispirtu tal-Protokoll ta’
Montreal.

Emenda 70
Simon Busuttil

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-użi 
kritiċi elenkati fl-Anness VI u tadotta 
modifiki u skedi taż-żmien għat-tneħħija 
gradwali billi tiddefinixxi dati ta’
skadenza, filwaqt li tqis id-disponibbiltà 
kemm tal-alternattivi teknoloġikament 
vijabbli kif ukoll ta’ dawk ekonomikament 
vijabbli jew teknoloġiji li huma aċċettabbli 
mil-lat tal-ambjent u tas-saħħa.

2. Kull sena l-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-użi kritiċi elenkati fl-
Anness VI u tadotta modifiki u skedi taż-
żmien għat-tneħħija gradwali billi 
tiddefinixxi dati ta’ skadenza, filwaqt li 
tqis, speċjalment fil-każ ta’ industriji li 
għandhom rekwiżiti stretti tas-sikurezza u 
tar-rendiment tal-inġinerija, id-
disponibiltà kemm tal-alternattivi 
teknoloġikament vijabbli kif ukoll ta’ dawk 
ekonomikament vijabbli jew ta’ teknoloġiji 
li huma aċċettabbli mil-lat tal-ambjent u 
tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu l-industriji, bħall-industrija tal-avjazzjoni, li għandhom isegwu rekwiżiti 
stretti tas-sikurezza u tar-rendiment tal-inġinerija. Kwalunkwe reviżjoni għandha tqis id-
disponibiltà tas-sostituti li jilħqu l-istandards stipulat minn dawn ir-rekwiżiti. 
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Emenda 71
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
1. Bħala deroga mill-Artikoli 4 u 5, is-
sustanzi kontrollati jistgħu jiġu prodotti 
għal esportazzjoni liċenzjata lejn Partijiet 
li joperaw skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll 
ta’ Montroll għal użi essenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida attwali hija t-tneħħija gradwali finali tas-CFCs li jintużaw fl-inalaturi tad-doża mkejla 
(MDIs) għat-trattament tal-ażma fil-pajjiżi tal-Artikolu 5 (il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw). 
Huwa possibbli li s-CFCs ta’ grad farmaċewtiku ta’ kwalità għolja se jkunu meħtieġa għal 
perjodu limitat wara l-2010 minħabba diffikultajiet fl-implimentazzjoni tas-sostituti. Għandu 
jkun hemm eżenzjoni għall-produzzjoni u għall-esportazzjoni tas-CFCs għal użi essenzjali 
għall-manifattura tal-MDIs fil-pajjiżi tal-Artikolu 5.

Emenda 72
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-importazzjoni ta’ sustanzi kontrollati 
li mhumiex fi prodott għajr għal 
kontenitur użat għat-trasport jew għall-
ħażna ta’ dawn is-sustanzi u ta’ prodotti u 
tagħmir, għajr għal oġġetti personali, li 
fihom jew li jiddependu minn dawk is-
sustanzi għandha tkun projbita.

1. L-importazzjoni ta’ sustanzi kontrollati u 
ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minn dawk is-sustanzi għandha 
tkun ipprojbita, ħlief għall-oġġetti 
personali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat li l-paragrafu jinftiehem ħażin, il-formulazzjoni ġiet issimplifikata sabiex 
ikun ċar li qiegħda ssir referenza kemm għall-prodott kif ukoll għas-sustanzi separati. In-
negattiv doppju (‘mhumiex fi’ u ‘għajr għal’) tneħħew ukoll.

Emenda 73
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sustanzi kontrollati li huma maħsuba 
għall-qerda,

(c) sustanzi kontrollati li huma maħsuba 
biex jinqerdu jew biex jiġu analizzati mill-
ġdid u jinqerdu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Okkażjonalment, sustanzi kontrollati mhux bi speċifikazzjoni jeħtieġ li jiġu importati mill-ġdid 
biex jiġu analizzati mill-ġdid u wara jinqerdu.

Emenda 74
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) Sustanzi kontrollati, meta marbuta 
ma’ proċedura ta’ pproċessar intern, biss 
jekk is-sustanzi kontrollati se jintużaw fit-
territorju doganali tal-Komunità taħt is-
sistema ta’ sospensjoni pprovduta fl-
Artikolu 114(2)(a) tar-Regolament (KEE) 
Nru 2913/92, u bil-kundizzjoni li l-
prodotti kumpensatorji jiġu esportati mill-
ġdid lejn Stat fejn il-produzzjoni, il-
konsum jew l-importazzjoni ta’ dik is-
sustanza kontrollata ma jkunux ipprojbiti. 
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L-approvazzjoni għandha tingħata mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn 
se ssir l-operazzjoni tal-ipproċessar intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-proċedura tal-ipproċessar intern għall-HCFCs ma tipprovdi l-ebda benefiċċju 
ambjentali, u tipprevjeni prattiki kummerċjali leġittimi. Bħalissa, uħud mill-kumpaniji (mhux 
produtturi) jimportaw l-HCFCs biex jippakkjawhom mill-ġdid f’reċipjenti u f’ċilindri iżgħar u 
mbagħad jesportaw mill-ġdid lejn firxa ta’ Partijiet tal-Artikolu 5. Din il-prattika tippermetti 
l-fornitura ta’ kwantitajiet żgħar ta’ refriġeranti differenti b’mod effikaċi fl-infiq u tappoġġja 
l-operazzjonijiet ibbażati fl-UE. Din il-proċedura ħadmet b’mod effikaċi għal din l-attività 
skont ir-Regolament 2037/2000.

Emenda 75
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, bl-eċċezzjoni tal-ħżin
temporanju kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008, inkluż it-
trażbord, jew għal tranżitu minn ġol-
Komunità, għandhom ikunu soġġetti għall-
preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-
importazzjoni. Dawk il-liċenzji għandhom 
jinħarġu mill-Kummissjoni wara l-
verifika tal-konformità mal-Artikoli 16 u 
20.

3. L-importazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2, l-importazzjonijiet għal ħżin 
temporanju kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008, it-
trażbord, it-tranżitu minn ġol-Komunità
jew azzjonijiet simili għandhom ikunu 
soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet iddikjarati għal ‘ħżin temporanju’, ‘trażbord’ u ‘tranżitu’ se jippermettu 
kummerċ illegali potenzjali. Dawn il-prodotti mhux se jiġu rreġistrati u mhux se jkunu jistgħu 
jiġu intraċċati wara li jidħlu fil-KE, b’hekk se jkun ferm diffiċli li jiġi mmonitorjat jekk 
jitqiegħdu fis-suq tal-KE. Sabiex ikun ipprevenut l-abbuż u jitħalla jsir monitoraġġ adegwat, 
il-każi kollha bħal dawn għandhom ikunu suġġetti għal liċenzjar. In-numru ta’
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tranżazzjonijiet mistenni jkun wieħed żgħir, għalhekk dan ma għandux jikkawża ammont 
sinifikanti ta’ xogħol żejjed.

Emenda 76
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, bl-eċċezzjoni tal-ħżin 
temporanju kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008, inkluż it-
trażbord, jew għal tranżitu minn ġol-
Komunità, għandhom ikunu soġġetti għall-
preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-
importazzjoni. Dawk il-liċenzji għandhom 
jinħarġu mill-Kummissjoni wara l-verifika 
tal-konformità mal-Artikoli 16 u 20.

3. L-importazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2, bl-eċċezzjoni tal-
importazzjonijiet għal ħżin temporanju 
għal inqas minn 30 jum kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008, inkluż it-
trażbord, jew għal tranżitu minn ġol-
Komunità, għandhom ikunu soġġetti għall-
preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-
importazzjoni. Dawk il-liċenzji għandhom 
jinħarġu mill-Kummissjoni wara l-verifika 
tal-konformità mal-Artikoli 16 u 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin temporanju għandu jkun tassew għal żmien limitat. Għalhekk qiegħed jiġi propost li 
jiġi limitat għal 30 jum.

Emenda 77
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx għal ċirkolazjoni ħielsa fil-
Komunità ta’ sustanzi kontrollati impurtati 
minn pajjiżi terzi għandu jkun soġġett għal 
limiti kwantitattivi. Il-Kummissjoni 
għandha tiddetermina dawk il-limiti u 
talloka kwoti lill-impriżi għall-

1. Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa fil-
Komunità ta’ sustanzi kontrollati importati
minn pajjiżi terzi għandu jkun suġġett għal 
limiti kwantitattivi. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika wkoll għal prodotti u 
għal tagħmir li fihom jew jiddependu 
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perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 
ta’ Diċembru 2010 u għal kull perjodu ta’
wara ta’ 12-il xahar skont il-proċedura 
msemmiija fl-Artikolu 25(2).

minn sustanzi li jnaqqsu l-ożonu. Il-
Kummissjoni għandha tiddetermina dawk 
il-limiti u talloka kwoti lill-impriżi għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 
ta’ Diċembru 2010 u għal kull perjodu ta’
wara ta’ 12-il xahar skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 25(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħila li tiġi limitata l-kwantità tal-importazzjonijiet jeħtieġ li tkopri l-prodotti u t-tagħmir li 
fihom jew li jiddependu mill-ODS, inkella prodotti bħal dawn jistgħu jiġu importati bla ma 
jkun hemm limitu, u jdgħajfu l-isforzi sabiex jitnaqqas l-użu tal-prodotti li jiddependu mill-
ODS.

Emenda 78
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bromur tal-metil għal wieħed minn 
dawn l-użi:

Imħassar

(i) użi ta’ emerġenza msemmija fl-
Artikolu 12(5), 
(ii) sal-31 ta’ Diċembru 2014 u soġġetti 

għal-limiti kwantitattivi għat-tqegħid fis-
suq stipulati fl-
Artikolu 12(2) għal applikazzjonijiet 
għall-kwarantina u trażbord minn qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara t-tħassir tal-Artikolu 12, din il-parti għandha titħassar ukoll. Skont id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2008/753/KE tat-18 ta’ Settembru 2008 dwar in-non inklużjoni ta’ bromur tal-
metil fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-sustanza, l-awtorizzazzjoni tal-bromur tal-
metil se tiskadi fit-18 ta’ Marzu 2009. Ikun loġiku jekk l-użu tal-bromur tal-metil ikun 
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ipprojbit anke fil-kuntest ta’ din id-direttiva. Barra minn hekk, skont l-istħarriġ tal-2004 tal-
Protokoll ta’ Montreal, fil-kuntest tal-QPS, jeżistu biżżejjed alternattivi.

Emenda 79
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bromur tal-metil għal wieħed minn 
dawn l-użi:

(b) bromur tal-metil għall-użi ta’
emerġenza msemmija fl-Artikolu 12

(i) użi ta’ emerġenza msemmija fl-
Artikolu 12(5),
(ii) sal-31 ta’ Diċembru 2014 u soġġetti 

għal-limiti kwantitattivi għat-tqegħid fis-
suq stipulati fl-
Artikolu 12(2) għal applikazzjonijiet 
għall-kwarantina u trażbord minn qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bromur tal-metil jagħti riżultati aktar malajr meta pparagunat mal-alternattivi għalih u 
huwa raġonevoli li l-applikazzjoni tiegħu tkun permessa għall-użi ta’ emerġenza sal-31 ta’
Diċembru 2014 skont ir-regoli deskritti fl-Artikolu 12(5) tal-proposta tal-Kummissjoni. Aktar 
minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni hija aktar stretta mir-rekwiżiti tal-Protokoll ta’
Montreal emendat (Artikolu 2H: Bromur tal-metil).

Emenda 80
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-esportazzjoni mill-Komunità ta’
sustanzi kontrollati li mhumiex fi prodotti 
għajr għal kontenituri użati għat-trasport 
jew il-ħżin ta’ dawn is-sustanzi jew il-

1. L-esportazzjonijiet mill-Komunità ta’ 
sustanzi kontrollati jew ta’ prodotti u 
tagħmir, li jkun fihom jew li jiddependu 
minn dawn is-sustanzi għandhom jiġu 
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prodotti u t-tagħmir għajr l-oġġetti 
personali, li jkun fihom jew li jiddependu 
minn dawn is-sustanzi għandhom jiġu 
pprojbiti. 

pprojbiti, ħlief għall-oġġetti personali.

Or. en

Emenda 81
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali msemmija fl-Artikolu 10(2)
tal-Partijiet;

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali tal-Partijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm eżenzjoni għall-produzzjoni u għall-esportazzjoni tas-CFCs għal użi 
essenzjali għall-manifattura tal-MDIs fil-pajjiżi tal-Artikolu 5. Huwa biss issa li t-tranżizzjoni 
għall-alternattivi qiegħda tiġi kkompletata fil-pajjiżi żviluppati. Huwa possibbli li s-CFCs ta’ 
grad farmaċewtiku ta’ kwalità għolja se jkunu meħtieġa għal perjodu limitat wara l-2010 
minħabba diffikultajiet fl-implimentazzjoni tas-sostituti. Madankollu, il-proposta tal-
Kummissjoni tipprojbixxi l-produzzjoni u l-esportazzjoni bla ebda eżenzjoni xierqa. 

Emenda 82
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali msemmija fl-Artikolu 10(2)
tal-Partijiet;

(a) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw l-
użi essenzjali tal-Partijiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm eżenzjoni għall-produzzjoni u għall-esportazzjoni tas-CFCs għal użi 
essenzjali għall-manifattura tal-MDIs fil-pajjiżi tal-Artikolu 5. Huwa biss issa li t-tranżizzjoni 
għall-alternattivi qiegħda tiġi kkompletata fil-pajjiżi żviluppati. Huwa possibbli li s-CFCs ta’ 
grad farmaċewtiku ta’ kwalità għolja se jkunu meħtieġa għal perjodu limitat wara l-2010 
minħabba diffikultajiet fl-implimentazzjoni tas-sostituti. Madankollu, il-proposta tal-
Kummissjoni tipprojbixxi l-produzzjoni u l-esportazzjoni bla ebda eżenzjoni xierqa.

Emenda 83
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt c – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-deskrizzjoni u l-kodiċi NM kif 
imniżżla fl-Anness IV,

(ii) id-deskrizzjoni u l-kodiċi tan-
Nomenklatura Magħquda (NM) kif 
imniżżla fl-Anness IV,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza, l-abbrevjazzjoni użata għandha tiġi spjegata.

Emenda 84
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-każ ta’ importazzjoni u esportazzjoni 
u tagħmir li fihom jew li jiddependu mill-
alon jew l-idroklorofluworokarbonji:

(d) fil-każ ta’ importazzjonijiet jew 
esportazzjonijiet ta’ prodotti u tagħmir li 
fihom jew li jiddependu minn sustanzi 
kontrollati:

(i) it-tip u n-natura tat-tagħmir, (i) it-tip u n-natura tat-tagħmir,

(ii) għal oġġetti li jistgħu jingħaddu l-
għadd ta’ unitajiet u l-kwantità tas-sustanza 
kontrollata għal kull unità f’kilogrammi 

(ii) għal oġġetti li jistgħu jingħaddu, l-
għadd ta’ unitajiet u l-kwantità tas-sustanza 
kontrollata għal kull unità f’kilogrammi 
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metriċi, metriċi,
(iii) għal oġġetti li ma jistgħux jingħaddu l-
piż nett totali f’kilogrammi metriċi,

(iii) għal oġġetti li ma jistgħux jingħaddu,
il-massa netta totali f’kilogrammi metriċi,

(iv) il-kwantità totali tal-alon jew l-
idroklorofluworkarbonji li fihom 
f’kilogrammi metriċi,

(iv) it-tip u l-kwantità totali ta’ kull 
sustanza kontrollata,

(v) il-pajjiż/i tad-destinazzjoni finali tal-
prodotti u t-tagħmir,

(v) il-pajjiż/i tad-destinazzjoni finali tal-
prodotti u tat-tagħmir,

(vi) jekk is-sustanzi kontrollati li fihom 
humiex verġni, reklamati jew skart,

(vi) jekk is-sustanza kontrollata fihom hix
verġni, reklamata jew skart,

(vii) f’każ ta’ prodotti u tagħmir li fihom 
jew li jiddependu mill-alon, dikjarazzjoni li 
huma għall-esportazzjoni għal użu kritiku 
speċifiku elenkat fl-Anness VI,

(vii f’każ ta’ prodotti u tagħmir li fihom 
jew li jiddependu mill-alon, dikjarazzjoni li 
huma għall-esportazzjoni għal użu kritiku 
speċifiku elenkat fl-Anness VI,

(viii) f’każ ta’ prodotti u tagħmir li fihom 
jew li jiddependu mill-
idroklorofluworkarbonji, ir-referenza għall-
awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(3);

(viii) f’każ ta’ prodotti u tagħmir li fihom 
jew li jiddependu mill-
idroklorofluworkarbonji, ir-referenza għall-
awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(3);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-esportazzjonijiet tal-prodotti jew tat-tagħmir jistgħu jkunu marbuta ma’ tipi oħrajn 
ta’ ODS, mhux biss mal-aloni u mal-HCFCs, u t-test għandu jirrifletti dan.

Emenda 85
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d – subpunt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) jekk is-sustanzi kontrollati li fihom 
humiex verġni, reklamati jew skart,

(vi) jekk is-sustanza kontrollata fihom hix
verġni, reklamata, riċiklata jew skart

Or. en



PE416.362v01-00 44/66 AM\755512MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ kompletezza, it-tagħmir li fih jew li jiddependi minn alon jew minn 
idroklorofluworkarbonji jista’ jaħdem b’komposti verġni, reklamati jew riċiklati, filwaqt li 
jekk fih kompost magħmul mill-iskart – huwa maħsub biex jinqered skont l-Artikolu 22.

Emenda 86
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
addizzjonali għall-monitoraġġ u l-kontroll 
ta’ sustanzi kontrollati jew sustanzi ġodda 
u ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minn sustanzi kontrollati 
maħżuna temporanjament, inkluż it-
trażbord, fi tranżitu minn ġo u esportati 
mill-ġdid minn territorju doganali tal-
Komunità, abbażi ta’ evalwazzjoni tar-
riskji potenzjali ta’ kummerċ illegali 
marbut ma’ ċaqliq ta’ dan it-tip, filwaqt li 
jitqiesu l-impatti soċjoekonomiċi ta’ miżuri 
ta’ dan it-tip. 

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
addizzjonali għal dawk mitluba skont ir-
Rakkomandazzjoni 2001/33/KE jew li ġew 
deskritti fl-Artikolu 18 ta’ dan ir-
Regolament għall-monitoraġġ jew għall-
kontroll ta’ sustanzi kontrollati jew 
sustanzi ġodda u ta’ prodotti u tagħmir li 
fihom jew li jiddependu minn sustanzi 
kontrollati maħżuna temporanjament, 
inkluż it-trażbord, fi tranżitu minn ġo u 
esportati mill-ġdid mit-territorju doganali 
tal-Komunità, abbażi ta’ evalwazzjoni tar-
riskji potenzjali ta’ kummerċ illegali 
marbut ma’ ċaqliq ta’ dan it-tip, filwaqt li 
jitqiesu l-impatti soċjoekonomiċi ta’ miżuri 
ta’ dan it-tip. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza – l-ewwel għandhom ikunu ċċarati l-miżuri ewlenin u mbagħad 
jistgħu jissemmew il-miżuri addizzjonali.
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Emenda 87
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
addizzjonali għall-monitoraġġ u l-kontroll 
ta’ sustanzi kontrollati jew sustanzi ġodda 
u ta’ prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minn sustanzi kontrollati 
maħżuna temporanjament, inkluż it-
trażbord, fi tranżitu minn ġo u esportati 
mill-ġdid minn territorju doganali tal-
Komunità, abbażi ta’ evalwazzjoni tar-
riskji potenzjali ta’ kummerċ illegali 
marbut ma’ ċaqliq ta’ dan it-tip, filwaqt li 
jitqiesu l-impatti soċjoekonomiċi ta’ miżuri 
ta’ dan it-tip. 

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
addizzjonali għall-monitoraġġ jew għall-
kontroll ta’ sustanzi kontrollati jew 
sustanzi ġodda u ta’ prodotti u tagħmir li 
fihom jew li jiddependu minn sustanzi 
kontrollati inklużi dawk maħżuna
temporanjament, it-trażbord, fi tranżitu 
minn ġo u esportati mill-ġdid mit-territorju 
doganali tal-Komunità, u attivitajiet 
oħrajn, abbażi ta’ evalwazzjoni tar-riskji 
potenzjali ta’ kummerċ illegali marbut ma’
ċaqliq ta’ dan it-tip, filwaqt li jitqiesu l-
benefiċċji ambjentali u l-impatti 
soċjoekonomiċi ta’ miżuri ta’ dan it-tip, u 
l-eżistenza ta’ alternattivi vijabbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu jeħtieġ li jiġi ddefinit b’mod aktar wiesa’, biex ikun hemm il-potenzjal li jiġu 
indirizzati l-problemi flimkien mas-sitwazzjonijiet speċifiċi elenkati fl-abbozz tal-
Kummissjoni. Barra minn hekk, jeħtieġ li jitqiesu l-benefiċċji ambjentali (għall-ożonu, għall-
klima, eċċ.) u l-vijabbiltà tal-alternattivi.

Emenda 88
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli lista ta’ prodotti u tagħmir li 
jista’ jkun fihom jew li jiddependu 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-gwida tal-awtoritajiet 
doganali tal-Istati Membri:.
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minn sustanzi kontrollati u tal-kodiċi tan-
Nomenklatura Magħquda għall-gwida 
tal-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

(a) lista ta’ prodotti u tagħmir li jista’ jkun 
fihom jew li jiddependu minn sustanzi 
kontrollati, 

(b) lista tas-sustanzi, tal-prodotti, tat-
tagħmir u tal-użi li huma permessi skont
dan ir-Regolament u l-kundizzjonijiet jew 
ir-rekwiżiti relatati, u
(c) lista tas-sustanzi, tal-prodotti u tat-
tagħmir li mhumiex permessi skont dan 
ir-Regolament. 
F’kull lista se jkunu kkwotati l-kodiċijiet 
rilevanti tan-Nomenklatura Magħquda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista ta’ oġġetti li ‘jista’’ jkun fihom l-ODS hija parzjalment ta’ għajnuna, imma l-uffiċjali 
doganali jeħtieġu ferm aktar ċarezza sabiex iwettqu dmirijiethom b’mod effettiv – jeħtieġu 
lista ta’ sustanzi u ta’ oġġetti li huma permessi/awtorizzati (u r-rekwiżiti relatati bħal-
liċenzji), u lista ta’ sustanzi/oġġetti li mhumiex permessi.

Emenda 89
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli lista ta’ prodotti u tagħmir li 
jista’ jkun fihom jew li jiddependu 
minn sustanzi kontrollati u tal-kodiċi tan-
Nomenklatura Magħquda għall-gwida tal-
awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.

Sal-1 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli lista ta’
prodotti u tagħmir li jista’ jkun fihom jew 
li jiddependu minn sustanzi kontrollati u 
tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda 
għall-gwida tal-awtoritajiet doganali tal-
Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010. Sabiex ikunu jistgħu japplikawh, 
l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jeħtieġu din il-lista.

Emenda 90
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu 
f’tagħmir ta’ refriġerazzjoni, arja 
kundizzjonata u tagħmir tas-sħana bil-
pompa, tagħmir li jkun fih solventi 
jew sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u 
tagħmir għat-tifi tan-nar, għandhom, waqt 
is-servisjar u l-manutenzjoni ta’ tagħmir 
jew qabel iż-żarmar jew ir-rimi tat-tagħmir,
ikunu rkuprati għal qerda b’teknoloġiji 
approvati mill-Partijiet, elenkati fl-
Anness VII jew jiġu rkuprati għar-
riċiklaġġ jew ir-reklamazzjoni.

1. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu 
f’tagħmir ta’ refriġerazzjoni, ta’ arja 
kondizzjonata u tagħmir tal-pompa tas-
sħana, tagħmir li jkun fih solventi 
jew sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u 
tagħmir għat-tifi tan-nar, għandhom, waqt 
l-isservisjar u l-manutenzjoni ta’ tagħmir 
jew qabel iż-żarmar jew ir-rimi tat-tagħmir,
ikunu rkuprati biex jinqerdu b’teknoloġiji
approvati mill-Partijiet, elenkati fl-
Anness VII. Is-sustanzi kontrollati li 
jingħata permess biex jintużaw għal użi 
essenzjali jew kritiċi skont dan ir-
Regolament jistgħu jiġu riċiklati jew 
reklamati; is-sustanzi kontrollati l-oħra 
kollha għandhom jinqerdu.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Anness għar-Regolament bl-istandards 
tar-rendiment li jispeċifikaw il-livell ta’ 
rkupru tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu 
f’kull kategorija ta’ prodott u ta’ tagħmir, 
u l-istandards ta’ monitoraġġ, li jirriflettu
l-aħjar prattiki ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fowm fil-friġġis ta’ spiss ikun fih aktar ODS mir-refriġerant fil-friġġis. Skont ir-Regolament 
2037/2000, l-operaturi suppost kellhom jirkupraw l-ODS (aġent tal-infiħ) mill-fowm, imma 
wħud mill-Istati Membri għadhom ma implimentawx dan ir-rekwiżit. Jeħtieġ li jiġi ddikjarat 
b’mod ċar bħala rekwiżit. Ir-riċiklaġġ u r-reklamazzjoni tal-ODS użati għandhom ikunu 
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permessi biss għal każi fejn l-ODS se jintużaw f’użi permessi (jiġifieri, l-użi essenzjali u kritiċi 
awtorizzati skont ir-Regolament). L-għan tar-Regolament huwa li jelimina l-użi mhux 
essenzjali tal-ODS. Għalkemm ir-Regolament 2037/2000 jeżiġi l-irkupru tal-ODS, il-livell tal-
irkupru fil-prattika huwa baxx b’mod inaċċettabbli f’uħud mill-faċilitijiet operattivi (eż. uħud 
mill-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-friġġis) u hemm differenzi kbar, li mhumiex teknikament 
iġġustifikati fir-rendiment tal-faċilitajiet fil-KE kollha. L-istandards tar-rendiment jeħtieġ li 
jispeċifikaw il-perċentwali ta’ ODS li għandha tiġi rkuprata mid-diversi tipi ta’ prodotti u ta’
tagħmir, kif ukoll l-istandards minimi tal-monitoraġġ tekniku. 

Emenda 91
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu 
f’tagħmir ta’ refriġerazzjoni, arja 
kundizzjonata u tagħmir tas-sħana bil-
pompa, tagħmir li jkun fih solventi 
jew sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u 
tagħmir għat-tifi tan-nar, għandhom, waqt 
is-servisjar u l-manutenzjoni ta’ tagħmir 
jew qabel iż-żarmar jew ir-rimi tat-tagħmir,
ikunu rkuprati għal qerda b’teknoloġiji 
approvati mill-Partijiet, elenkati fl-
Anness VII jew jiġu rkuprati għar-riċiklaġġ 
jew ir-reklamazzjoni. 

1. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu f’
tagħmir ta’ refriġerazzjoni, ta’ arja 
kondizzjonata u tagħmir tal-pompa tas-
sħana, tagħmir li jkun fih solventi 
jew sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u 
tagħmir għat-tifi tan-nar, minn kull tip ta’
utenti, inklużi d-djar, għandhom, waqt l-
isservisjar u l-manutenzjoni ta’ tagħmir 
jew qabel iż-żarmar jew ir-rimi tat-tagħmir,
ikunu rkuprati biex jinqerdu b’teknoloġiji 
approvati mill-Partijiet, elenkati fl-
Anness VII jew jiġu rkuprati għar-riċiklaġġ 
jew għar-reklamazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza, qiegħed jingħad ukoll li d-dispożizzjoni tapplika wkoll għat-tagħmir 
tad-dar.



AM\755512MT.doc 49/66 PE416.362v01-00

MT

Emenda 92
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-idrofluworokarbonji li jinsabu
f’kontenituri, li jintużaw għat-trasport jew 
għall-ħażna ta’ dawn is-sustanzi, li 
tqiegħdu fis-suq u li ma jistgħux jintużaw 
aktar, għandhom jiġu rkuprati. L-
idrofluworokarbonji jistgħu jiġu esportati, 
f’konformità mal-Artikoli 17 u 18, jew 
meqruda billi jiġu applikati t-teknoloġiji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15(1) jistipula li ‘prodott’ jinkludi l-kontenituri użati għat-trasport jew għall-ħażna 
ta’ dawn is-sustanzi. Il-proposta fl-Artikolu 22(3) għandha tipprevjeni li l-HCFCs li jinsabu 
f’kontenituri jerġgħu jiġu rritornati mis-suq għall-esportazzjoni. L-esportazzjoni ta’ HCFCs 
verġni jew reklamati hija permessa skont l-Artikolu 17(2)(g) u huwa importanti li jingħata 
inkoraġġiment biex il-kontenituri diġà mqiegħda fis-suq ikunu rritornati.

Emenda 93
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-idrofluworokarbonji li jinsabu 
f’kontenituri, li jintużaw għat-trasport jew 
għall-ħażna ta’ dawn is-sustanzi, li 
tqiegħdu fis-suq u li ma jistgħux jintużaw 
aktar, għandhom jiġu rkuprati. L-
idrofluworokarbonji jistgħu jiġu esportati, 
f’konformità mal-Artikoli 17 u 18, jew 
meqruda billi jiġu applikati t-teknoloġiji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15(1) jistipula li ‘prodott’ jinkludi l-kontenituri użati għat-trasport jew għall-ħażna 
ta’ dawn is-sustanzi. Il-proposta fl-Artikolu 22(3) għandha tipprevjeni li l-HCFCs li jinsabu 
f’kontenituri jerġgħu jiġu rritornati mis-suq għall-esportazzjoni. L-esportazzjoni ta’ HCFCs 
verġni jew reklamati hija permessa skont l-Artikolu 17(2)(g) u huwa importanti li jingħata 
inkoraġġiment biex il-kontenituri diġà mqiegħda fis-suq ikunu rritornati.

Emenda 94
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Anness għal dan ir-Regolament b’lista ta’
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru 
jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel 
għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, li 
tispeċifika, jekk xieraq, it-teknoloġiji li
għandhom jiġu applikati. 

Sal-1 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi Anness għal dan ir-
Regolament b’lista ta’ prodotti u tagħmir li 
għalihom l-irkupru jew il-qerda mingħajr 
irkupru minn qabel għandha tiġi 
kkunsidrata bħala teknikament u 
ekonomikament vijabbli, li tispeċifika, jekk 
xieraq, it-teknoloġiji li għandhom jiġu 
applikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-komposti maħżuna jiġu rkuprati mill-ġdid. Sabiex dan ikun 
żgurat, b’relazzjoni għall-miżuri ta’ implimentazzjoni qegħdin jiġu miżjuda d-dati.
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Emenda 95
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Anness għal dan ir-Regolament b’lista ta’
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru 
jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel 
għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, li 
tispeċifika, jekk xieraq, it-teknoloġiji li 
għandhom jiġu applikati.

Sal-1 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi Anness għal dan ir-
Regolament b’lista ta’ prodotti u tagħmir li 
għalihom l-irkupru jew il-qerda mingħajr 
irkupru minn qabel għandha tiġi 
kkunsidrata bħala teknikament u 
ekonomikament vijabbli, li tispeċifika, jekk 
xieraq, it-teknoloġiji li għandhom jiġu 
applikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010. Sabiex ikunu jistgħu japplikawh, l-
impriżi jeħtieġu din il-lista. Sabiex ikun żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni ambjentali waqt l-
irkupru jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel, fit-territorju kollu tal-UE għandha tiġi 
applikata l-aħjar teknoloġija disponibbli (BAT).

Emenda 96
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Anness għal dan ir-Regolament b’lista ta’
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru 
jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel 
għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, li 
tispeċifika, jekk xieraq, it-teknoloġiji li 
għandhom jiġu applikati.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
Anness għal dan ir-Regolament b’lista ta’
prodotti u tagħmir li għalihom l-irkupru 
jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel 
għandha tiġi kkunsidrata bħala 
teknikament u ekonomikament vijabbli, li 
tispeċifika, jekk xieraq, it-teknoloġiji li 
għandhom jiġu applikati. Kwalunkwe 
proposta biex ikun stabbilit tali Anness 
għandha tkun akkumpanjata u 
appoġġjata minn stima ekonomika
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kompluta tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 97
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta wkoll pjan ta’ azzjoni li 
jipprovdi għal inċentivi biex jiġu rtirati s-
sustanzi inkwistjoni u jiġu sostitwiti 
b’alternattivi aktar sikuri. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jekk titqies il-ħtieġa dejjem aktar urġenti li dawn is-sustanzi jiġu rkuprati u eliminati mill-
aktar fis possibbli, ikun utli li kieku l-Kummissjoni kellha tfassal pjan ta’ azzjoni sabiex 
tipprovdi inċentivi għall-‘utenti’ u għall-‘produtturi’ biex jirtiraw u jissostitwixxu dawk is-
sustanza kemm jista’ jkun malajr.

Emenda 98
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tipprepara l-proposta tagħha għall-
Anness, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Istati Membri u lill-
partijiet interessati kollha rigward il-
prodotti u t-tagħmir li għandhom jiġu 
identifikati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-komposti maħżuna jiġu rkuprati mill-ġdid.

Emenda 99
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tipprepara l-proposta tagħha għall-
Anness, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Istati Membri u lill-
partijiet interessati kollha rigward il-
prodotti u t-tagħmir li għandhom jiġu 
identifikati, il-vijabiltà teknika u 
ekonomika tal-irkupru jew tal-qerda 
mingħajr irkupru minn qabel u t-
teknoloġiji li għandhom jiġu applikati 
għal kull prodott u għal kull tagħmir 
identifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-kapaċità differenti tal-Istati Membri u l-isfidi tekniċi u ekonomiċi li jiffaċċjaw 
biex jieħdu ħsieb b’mod effettiv l-imħażen tal-ODS, il-Kummissjoni għandha tappella 
formalment għall-esperjenza u għall-għarfien espert tal-partijiet interessati kollha biex 
tipprepara l-Anness il-ġdid, inklużi l-Istati Membri, l-industrija u l-NGOs.
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Emenda 100
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miżuri 
meħuda mill-Istati Membri u tista’ fid-
dawl ta’ din l-evalwazzjoni u tal-
informazzjoni teknika u l-informazjoni l-
oħra rilevanti, kif xieraq, tadotta miżuri 
dwar dawk ir-rekwiżiti minimi ta’
kwalifika. 

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miżuri 
meħuda mill-Istati Membri. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-fowmijiet 
tal-insular fil-bini u anke b’relazzjoni 
għal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart. Sal-1 ta’
Jannar 2011, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri dwar dawk ir-rekwiżiti
minimi ta’ kwalifika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-komposti maħżuna jiġu rkuprati mill-ġdid. Sabiex dan ikun 
żgurat, b’relazzjoni għall-miżuri ta’ implimentazzjoni qegħdin jiġu miżjuda d-dati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-fowmijiet tal-insular fil-bini, li għandhom ikunu ttrattati anke
fid-direttiva futura dwar l-iskart mill-kostruzzjoni u mid-demolizzjoni.

Emenda 101
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnixxija u emissjonijiet ta’ sustanzi 
kontrollati

Trażżin

1. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija 
ta’ sustanzi kontrollati. Partikolarment, 
tagħmir fiss b’likwidu refriġeranti ta’
aktar minn 3 kg għandu jkun eżaminat 
għal tnixxija darba kull sena.

1. L-operaturi tal-applikazzjonijiet 
stazzjonarji li ġejjin: it-tagħmir ta’
refriġerazzjoni, ta’ arja kondizzjonata u
ta’ pompa tas-sħana, inklużi ċ-ċirkwiti 
tagħhom, it-tagħmir li fih solventi jew is-
sistemi għall-protezzjoni kontra n-nar u t-
tagħmir għat-tifi tan-nar, li fihom is-
sustanzi kontrollati elenkati fl-Anness I, 
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billi jużaw il-miżuri kollha li jkunu 
teknikament vijabbli u li ma jinvolvux 
spiża sproporzjonata, għandhom:

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-rekwiżiti minimi ta’ kwalifika għall-
persunal involut. Fid-dawl ta’
evalwazzjoni ta’ dawn il-miżuri meħuda 
mill-Istati Membri u ta’ informazzjoni 
teknika u informazzjoni oħra rilevanti, il-
Kummissjoni, kif xieraq, tista’
tadotta miżuri dwar l-armonizzazzjoni ta’
dawk ir-rekwiżiti minimi ta’ kwalifika. 

(a) jipprevjenu t-tnixxija ta’ dawn il-
gassijiet; u

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(3).

(b) isewwu kwalunkwe tnixxija skoperta 
mill-aktar fis possibbli.

2. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu t-tnixxijiet tal-
bromur tal-metil minn installazzjonijiet 
ta’ fumigazzjoni jew operazzjonijiet 
oħra li fihom jintuża l-bromur tal-metil. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-rekwiżiti minimi ta’ kwalifika għall-
persunal involut.

2. L-operaturi tal-applikazzjonijiet 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jiżguraw li dawn ikunu eżaminati għal 
tnixxija minn persunal iċċertifikat li 
jkunu konformi mar-rekwiżiti minimi tal-
Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 
842/2006, jew kwalifika simili, skond l-
iskeda li ġejja:

3. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija 
u emissjoni ta’ sustanzi kontrollati użati 
bħala materja prima jew bħala aġenti tal-
ipproċessar.

(a) applikazzjonijiet li fihom 3 kg jew 
aktar ta’ sustanzi kontrollati għandhom 
jiġu eżaminati għal tnixxija mill-inqas 
darba kull 12-il xahar; dan ma għandux 
japplika għal tagħmir b’sistemi 
ermetikament issiġillati, li jiġu ttikkettati 
bħal tali u jkun fihom inqas minn 6 kg ta’
sustanzi kontrollati;

4. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu kwalunkwe 
tnixxija u emissjoni ta’ sustanzi 
kontrollati prodotti b’kumbinazzjoni 
matul il-manifattura ta’ kimiċi oħra.

(b) applikazzjonijiet li fihom 30 kg jew 
aktar ta’ sustanzi kontrollati għandhom 
jiġu eżaminati għal tnixxija mill-inqas 
darba kull sitt xhur;

5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi t-
teknoloġiji u l-prattiki li għandhom 
jintużaw minn impriżi biex jevitaw u 

(c) applikazzjonijiet li fihom 300 kg jew 
aktar ta’ sustanzi kontrollati għandhom 
jiġu eżaminati għal tnixxija mill-inqas 
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jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni 
ta’ sustanzi kontrollati. 

darba kull tliet xhur. 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(3).

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
eżaminati għal tnixxija fi żmien xahar 
wara li tkun issewwiet tnixxija sabiex 
ikun żgurat li t-tiswija kienet effettiva.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, 
‘eżaminati għal tnixxija’ tfisser li t-
tagħmir jew is-sistema jiġi eżaminat għal 
tnixxija billi jintużaw metodi ta’ kejl dirett 
jew indirett, li jiffokaw fuq dawk il-
partijiet tat-tagħmir jew tas-sistema li 
hemm l-akbar probabiltà li se jnixxu. Il-
metodi ta’ kejl dirett u indirett biex isir 
eżami għal tnixxija għandhom ikunu 
speċifikati fir-rekwiżiti standard tal-
eżamijiet imsemmija fil-paragrafu 7.
3. Fejn tkun stabbilita sistema ta’
skoperta ta’ tnixxijiet li taħdem b’mod 
xieraq, il-frekwenza tal-eżamijiet 
meħtieġa skont il-paragrafu 2(a) u (b) 
għandha titnaqqas bin-nofs.
4. Fil-każ ta’ sistemi ta’ protezzjoni kontra 
n-nar fejn ikun hemm sistema eżistenti ta’
spezzjonijiet stabbiliti sabiex tissodisfa l-
istandard ISO 14520, dawn l-ispezzjonijiet 
jistgħu wkoll jissodisfaw l-obbligi ta’ dan 
ir-Regolament sakemm dawk l-
ispezzjonijiet ikunu mill-inqas daqstant 
frekwenti.
5. L-operaturi tal-applikazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, li jkun fihom 
3 kg jew aktar ta’ sustanzi kontrollati, 
għandhom iżommu reġistrazzjonijiet dwar 
il-kwantità u t-tip ta’ sustanzi kontrollati 
installati, kwalunkwe kwantità miżjuda u 
l-kwantità rkuprata waqt l-isservisjar, il-
manutenzjoni u r-rimi finali. Għandhom 
iżommu wkoll reġistrazzjonijiet ta’
informazzjoni rilevanti oħra inklużi l-
identifikazzjoni tal-kumpanija jew tat-
tekniku li tkun għamlet l-isservisjar jew il-
manutenzjoni, kif ukoll id-dati u r-
riżultati tal-eżamijiet imwettqa skont il-
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paragrafi 2, 3 u 4 u l-informazzjoni 
rilevanti li tidentifika b’mod speċifiku t-
tagħmir stazzjonarju separat tal-
applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu
2(b) u (c). Dawn ir-reġistrazzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli, fuq talba,
għall-awtorità kompetenti u għall-
Kummissjoni.
6. Sal-1 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 25(3), ir-rekwiżiti 
standard għall-eżami tat-tnixxijiet għal 
kull waħda mill-applikazzjonijiet 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.
7. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta mill-
Istati Membri u f’konsultazzjoni mas-
setturi rilevanti, il-Kummissjoni tista’
tistabbilixxi r-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet 
minimi għal għarfien reċiproku skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 25(3) 
rigward il-programmi ta’ taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni għall-persunal rilevanti 
involut fl-installazzjoni, fil-manutenzjoni 
jew fl-isservisjar tat-tagħmir u tas-sistemi 
koperti mill-Artikolu 23(1) kif ukoll għall-
persunal involut fl-attivitajiet stipulati fl-
Artikoli 22 u 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 dwar il-gassijiet flworinati (gassijiet F)
għandu dispożizzjonijiet aktar preċiżi marbuta mat-tnixxijiet u mal-emissjonijiet ta’ sustanzi 
kontrollati. Għal raġunijiet ta’ konsistenza, biex tittejjeb il-kwalità tat-test u biex ikun hemm 
aktar salvagwardji kontra l-emissjonijiet, ikun aħjar jekk jiġi implimentat l-istess test f’dan ir-
Regolament.
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Emenda 102
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu t-tnixxijiet tal-bromur 
tal-metil minn installazzjonijiet ta’
fumigazzjoni jew operazzjonijiet oħra li 
fihom jintuża l-bromur tal-metil. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti 
minimi ta’ kwalifika għall-persunal
involut.

2. L-impriżi għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha ta’ prekawzjoni prattikabbli, sabiex 
ma jħallux u jnaqqsu t-tnixxijiet tal-bromur 
tal-metil minn installazzjonijiet ta’
fumigazzjoni jew operazzjonijiet oħra li 
fihom jintuża l-bromur tal-metil. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti 
minimi ta’ kwalifika għall-persunal
involut. Fid-dawl ta’ evalwazzjoni ta’
dawn il-miżuri meħuda mill-Istati Membri 
u tal-informazzjoni teknika u ta’
xort’oħra li tkun rilevanti, il-
Kummissjoni, kif inhu xieraq, tista’
tadotta miżuri rigward l-armonizzazzjoni 
ta’ dawk ir-rekwiżiti minimi ta’ kwalifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prerekwiżit sabiex ikun żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni ambjentali mat-territorju kollu tal-
UE.

Emenda 103
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi t-
teknoloġiji u l-prattiki li għandhom 
jintużaw minn impriżi biex jevitaw u 
jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta’
sustanzi kontrollati.

5. Sal-1 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi t-teknoloġiji jew il-
prattiki jew l-istandards ta’ rendiment li 
għandhom jintużaw mill-impriżi biex 
jevitaw u jnaqqsu għall-minimu 
kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta’
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sustanzi kontrollati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ir-Regolament 2037/2000 jeżiġi li t-tnixxija u l-emissjonijiet tal-ODS jitnaqqsu 
għall-minimu, fil-prattika dan ma twettaqx b’mod adegwat mill-operaturi. Gwida teknika 
għall-operaturi tas-servizzi refriġeranti u għal oħrajn li jimmaniġġjaw l-ODS hija ferm 
meħtieġa. Ir-Regolament KE dwar il-gassijiet F fih test utli (marbut mal-prevenzjoni tat-
tnixxija u tal-emissjonijiet) li għandu jiġi miżjud mar-Regolament il-ġdid dwar l-ODS bl-
adattazzjonijiet rilevanti. Il-miżuri tar-Regolament dwar il-gassijiet F kienu bbażati fuq is-
sistema Olandiża tal-iSTEK li rnexxielha tnaqqas it-tnixxija u l-emissjonijiet tar-refriġeranti.

Emenda 104
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi t-
teknoloġiji u l-prattiki li għandhom 
jintużaw minn impriżi biex jevitaw u
jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta’
sustanzi kontrollati.

5. Sal-1 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi t-teknoloġiji jew il-
prattiki li għandhom jintużaw mill-impriżi 
biex jevitaw, inaqqsu għall-minimu u 
jimmonitorjaw kwalunkwe tnixxija u 
emissjoni ta’ sustanzi kontrollati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010. Sabiex ikunu jistgħu japplikawh, l-
impriżi jeħtieġu l-lista ta’ teknoloġiji jew ta’ prattiki li għandhom jintużaw għall-prevenzjoni, 
għat-tnaqqis minimu u għall-monitoraġġ ta’ kwalunkwe tnixxija u emissjoni tas-sustanzi 
kontrollati. Id-disponibiltà ta’ din il-lista fuq il-livell tal-UE se tiżgura l-istess livell ta’
protezzjoni ambjentali mat-territorju kollu tal-UE.
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Emenda 105
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi fil-Parti B 
tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li tinsab li għandha 
potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament,
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3).

3. Fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi fil-Parti B 
tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li jinsab li 
għandha potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu
ta’ 0.001 jew aktar u ħajja fl-atmosfera 
ta’ aktar minn 120 jum. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3). Is-sustanzi rrappurati mill-
Partijiet skont id-Deċiżjonijiet XIII/5, X/8
u IX/24 tal-Protokoll għandhom jiġu 
miżjuda wkoll mal-Parti B tal-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Deċiżjonijiet XIII/5, X/8 u IX/24 tal-Protokoll ta’ Montreal, il-Partijiet irrappurtaw 
għadd ta’ sustanzi ġodda u suspettati li jnaqqsu l-ożonu. Id-Deċiżjoni IX/24 tiddikjara: “Li 
kwalunkwe Parti tista’ ġġib għall-attenzjoni tas-Segretarjat l-eżistenza ta’ sustanzi ġodda li 
temmen li għandhom il-potenzjal li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u hemm il-probabiltà li jiġu 
prodotti f’ammonti sostanzjali, imma li mhumiex elenkati bħala sustanzi kontrollati fl-
Artikolu 2 tal-Protokoll...” – Dawn is-sustanzi għandhom jiġu miżjuda mal-Parti B tal-Anness 
II sabiex il-produzzjoni u l-użu tagħhom ikunu jistgħu jiġu mmonitorjati b’mod xieraq. 

Emenda 106
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi fil-Parti B 

3. Fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku rilevanti, 
il-Kummissjoni tista’ tinkludi fil-Parti B 
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tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li tinsab li għandha 
potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3).

tal-Anness II kwalunkwe sustanza li 
mhijiex kontrollata iżda li jinsab li 
għandha potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu
ta’ 0.001 jew aktar u ħajja fl-atmosfera 
ta’ aktar minn 60 jum. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 25(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta sustanzi aloġenati b’ħajjiet qosra li għandhom potenzjal teoretiku għat-tnaqqis 
tal-ożonu. Il-Protokoll ta’ Montreal juża limitu de minimis de facto ta’ 0.01. Intwera li 
sustanzi b’ħajjiet ferm qosra u b’ħajja fl-atmosfera ta’ inqas minn sittin jum ma setgħux 
jilħqu l-istratosfera fi kwantitajiet sostanzjali sabiex ikollhom impatt sinifikanti u fit-tul fuq is-
saff tal-ożonu. Għalhekk huwa xieraq li jiġu ffissati valuri minimi kemm għall-ODP kif ukoll 
għall-ħajja fl-atmosfera.

Emenda 107
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena qabel il-31 ta’ Marzu, 
kull impriża għandha tikkomunika lill-
Kummissjoni, billi tibgħat kopja lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat, id-dejta elenkata fil-paragrafi 2 
sa 5 għal kull sustanza kontrollata u kull 
sustanza ġdida elenkata fl-Anness II dwar 
il-perjodu tal-1 ta’ Jannar sal-31 ta’
Diċembru tas-sena ta’ qabel.

1. Kull sena qabel il-31 ta’ Marzu, 
kull impriża għandha tikkomunika lill-
Kummissjoni, billi tibgħat kopja lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat, id-dejta elenkata fil-paragrafi 2 
sa 5 kif ġie speċifikat hawn taħt għal kull 
sustanza kontrollata u kull sustanza ġdida 
elenkata fil-Parti A tal-Anness II dwar il-
perjodu tal-1 ta’ Jannar sal-31 ta’
Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Parti B tal-Anness II timponi rekwiżiti ta’ rappurtar għal sustanzi fejn għadu 
ma ntlaħaqx qbil li għandhom jiġu kklassifikati bħala sustanzi ġodda permezz tal-Protokoll 
ta’ Montreal. Tabilħaqq fil-Laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma Mingħajr Limiti 28 (OEWG28), l-
abbozzi ta’ deċiżjonijiet proposti mill-UE dwar dawn is-sustanzi kienu miċħuda għaliex diġà 
kien hemm mandat għall-Panel tal-Evalwazzjoni Xjentifika (SAP) u għall-Panel tal-
Evalwazzjoni tat-Teknoloġija u l-Ekonomija (TEAP) biex iwettqu tali reviżjonijiet. L-UE 
għandha tkun konformi mal-proċeduri tal-Protokoll ta’ Montreal meta tqis sustanzi ġodda.

Emenda 108
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) dejta minn awtomonitoraġġ għall-
emissjonijiet u għat-tnixxija li seħħew 
waqt il-proċess ta’ produzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni ambjentali aħjar u biex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni tal-
Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 109
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dejta minn awtomonitoraġġ għall-
emissjonijiet u għat-tnixxija li seħħew 
waqt il-qerda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni ambjentali aħjar u biex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni tal-
Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 110
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness II – Parti B – Tabella – ringiela 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C3H7Br 1-Bromopropan (bromur tal-n-
propil) 0,02 – 0,10

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jimplimenta l-obbligi Komunitarji skont il-Protokoll ta’ Montreal u 
għalhekk għandu jkun konformi ma’ dan il-Protokoll. Peress li l-Komunità ma għandhiex l-
istrumenti adattati biex tagħmel stima tal-ODP tas-sustanzi li mhumiex koperti mill-
Protokoll, hija trid tiddependi mill-metodoloġiji skont il-Protokoll. Skont il-Panel tal-
Evalwazzjoni Xjentifika, il-bromur tal-n-propil ma ġiex identifikat bħala li għandu ODP 
sinifikanti imma se jkompli jiġi eżaminat mill-Protokoll. Qabel ma tittieħed kwalunkwe 
azzjoni Komunitarja rigward dan il-prodott, il-bromur tal-n-propil l-ewwel għandu jiġi 
evalwat mill-Protokoll. Il-bromur tal-n-propil għalhekk għandu jitħassar minn din is-sezzjoni. 

Emenda 111
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness II – Parti B – Tabella – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

CF3I Trifluworojodometan (jodur tat-
trifluworometil) 0,01 – 0,02

Imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont in-nota ta’ qiegħ il-paġna 34, dawn il-potenzjali għat-tnaqqis tal-ożonu huma stimi 
bbażati fuq l-għarfien eżistenti u se jiġu riveduti perjodikament fid-dawl tad-deċiżjonijiet 
meħuda mill-Partijiet. Għas-CF3I hija disponibbli tali reviżjoni. F’ittra lill-Kummissjoni 
Ewropea, Prof Dr. Wuebbles, wieħed mill-membri tal-Panel tal-Evalwazzjoni Xjentifika, 
ikkalkula l-ODP għas-CF3I, billi uża l-aktar immudellar tridimensjonali aġġornat, u sab li 
jammonta għal 0.0068. Il-firxa indikata fil-proposta tal-Kummissjoni issa m’għadhiex tintuża.

Emenda 112
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness II – Parti B – Tabella – ringieli ġodda

Emenda

C4Cl6 Eżaklorobutadiene 0.07

1,1,1-trikloro-2,2,2-trifluworoetan (jew 
R.113a))

0.65

C10H6BrOCH3 6-bromo-2-metossinaftalina (jew bromo-
metossi-naftalina jew BMN)

Għad irid ikun 
identifikat

CH2ClBr or 
C3H6BrCl

1-bromo-3-kloropropan Għad irid ikun 
identifikat

CH2Br2 Dibromometan Għad irid ikun 
identifikat

C2H4Br2 Dibromoetan Għad irid ikun 
identifikat

C2H4BrCl Bromokloroetan Għad irid ikun 
identifikat

C2H5Br Bromoetan Għad irid ikun 
identifikat

C3H6Br2 1,3-Dibromopropan Għad irid ikun 
identifikat

C3H7Br 2-Bromopropan Għad irid ikun 
identifikat

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tetrakloro
eżafluworobutan

Għad irid ikun 
identifikat
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Deċiżjonijiet XIII/5, X/8 u IX/24 tal-Protokoll ta’ Montreal, il-Partijiet irrappurtaw 
għadd ta’ sustanzi ġodda u suspettati li jnaqqsu l-ożonu. Id-Deċiżjoni IX/24 tiddikjara: “Li 
kwalunkwe Parti tista’ ġġib għall-attenzjoni tas-Segretarjat l-eżistenza ta’ sustanzi ġodda li 
temmen li għandhom il-potenzjal li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u hemm il-probabiltà li jiġu 
prodotti f’ammonti sostanzjali, imma li mhumiex elenkati bħala sustanzi kontrollati fl-
Artikolu 2 tal-Protokoll...” – Dawn is-sustanzi għandhom jiġu miżjuda mal-Parti B tal-Anness 
II sabiex il-produzzjoni u l-użu tagħhom ikunu jistgħu jiġu mmonitorjati b’mod xieraq.

Emenda 113
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness III – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju fil-
produzzjoni taċ-ċjanokobalamin 
radjuttikkettat;

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt (f) tal-Anness III mhux konformi mal-Protokoll ta’ Montreal li awtorizza l-użu ta’ dan 
l-aġent tal-ipproċessar biss għall-2005-2006 u r-referenza għalih għandha titħassar. Id-
deroga kienet permessa biss għal sentejn biex jitħalla biżżejjed żmien għall-kumpanija li 
timmanifatura ċ-ċjanokobalamin biex tistabbilixxi proċeduri ġodda għar-rimi tal-iskart.

Emenda 114
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella – kolonna 2 – ringiela 3 – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness A, Gp I L-Anness I, Gp I
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L-Anness B
L-Anness C, Gp I

L-Anness I, Gp II, Gp IV, Gp V
L-Anness I, Gp VIII

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza – trid tiġi segwita n-numerazzjoni introdotta minn dan ir-
Regolament, minflok in-numerazzjoni tal-Protokoll ta’ Montreal.

Emenda 115
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella – kolonna 3 – ringiela 3 – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alon
(L-Anness A, Gp II)

Alon
(L-Anness I, Gp III)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza – trid tiġi segwita n-numerazzjoni introdotta minn dan ir-
Regolament, minflok in-numerazzjoni tal-Protokoll ta’ Montreal.
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