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1 ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1.
2 Is-suċċess fit-tnaqqis fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw seħħ permezz tal-Fond Multilaterali li sa issa 

alloka madwar US$ 2.4 biljun għat-trasferiment tat-teknoloġija u proġetti relatati mal-kapaċità. L-
iskedi għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw tipikament huma b'xi ftit lura minn dawk tal-pajjiżi 
industrijalizzati.

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1) IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA

Din il-proposta għandha l-għan li tirrevedi u tirriformula r-Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (KE) Nru 2037/2000 tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-o
żonu1 u l-atti ta’ emenda sussegwenti rigward it-tneħħija gradwali kważi kompleta tal-ODS u 
għadd ta’ sfidi pendenti li jeħtieġ li jintgħelbu minn perspettiva tal-UE jew globali (ara l-
kuntest ġenerali hawn taħt).

L-objettivi ewlenin ta’ din ir-reviżjoni huma: (1) li tissemplifika u tirriformula r-Regolament 
(KE) Nru 2037/2000 filwaqt li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa skont l-
impenn tal-Kummissjoni għal reglomentazzjoni aħjar; (2) li tiżgura l-konformità mal-Protokoll 
ta’ Montreal kif aġġustat fl-2007; u (3) li tiżgura li l-isfidi tal-ġejjieni jiġu indirizzati, sabiex 
ikun żgurat l-irkupru f'waqtu tas-saff tal-ożonu u sabiex jiġu evitati impatti negattivi fuq is-saħ
ħa tal-bniedem u l-ekosistemi.

Il-kuntest ġenerali

Is-saff tal-ożonu stratosferiku jipproteġi l-ħajja fuq id-dinja mir-radjazzjoni ultravjola dannuża 
mix-xemx. Fil-bidu tas-snin tmenin, ix-xjentisti osservaw tnaqqis sinifikanti fil-konċentrazzjoni 
tal-ożonu fl-istratosfera fuq l-Antartiku, li sar magħruf bħala "it-toqba tal-ożonu". Fl-eqqel tag
ħha – matul ir-rebbiegħa fl-aħħar tas-snin disgħin – it-toqba tal-ożonu kienet l-agħar madwar 
il-poli, għalkemm il-konċentrazzjonijiet kienu naqsu b'mod sinifikanti f'postijiet oħra wkoll.
Żieda fir-radjazzjoni UV għandha effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem, pereżempju billi ji
żdiedu l-każijiet tal-kanser tal-ġilda u l-katarretti, kif ukoll fuq l-ekosistemi.

Sa mill-1987, il-gvernijiet qablu dwar il-Protokoll ta' Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff 
tal-Ożonu, u b'hekk bdew it-tneħħija gradwali tas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu (ODS) fil-pajjiżi 
firmatarji kollha skont skeda stabbilita. Fl-2007, il-Partijiet (inkluża l-Komunità Ewropea) iċ
ċelebraw l-għoxrin anniversarju mill-Protokoll ta' Montreal, u dan issemma' bħala wieħed mill-
iktar ftehimiet ambjentali internazzjonali ta' suċċess. Sa dak iż-żmien, il-191 Parti kollha kienu 
kisbu tnaqqis ta’ 95 % fil-konsum tal-ODS meta mqabbel mal-linji ta’ bażi li kienu ġew 
iffissati. It-tnaqqis kien l-ogħla (99.2 %) fil-pajjiżi industrijalizzati u xi ftit inqas (80 %) fil-pajji
żi li qegħdin jiżviluppaw2.

Fl-aħħar rapport tiegħu, ippubblikat fl-2007, il-Panel tal-Valutazzjoni Xjentifika (SAP) 
stabbilit skont il-Protokoll ta' Montreal ikkonferma li s-saff tal-ożonu qiegħed bil-mod jirkupra 
bis-saħħa tal-miżuri ta' kontroll introdotti mill-Protokoll - għalkemm minn 10 snin sa 15-il sena 
iktar tard minn kif kien stmat fir-rapport aktar bikri tiegħu tal-2002. Il-livelli medji u taż-żona 
Artika issa huma mistennija li jirkupraw sal-2050, u t-toqba tal-ożonu tal-Antartiku mistennija 
li tkun irkuprat bejn l-2060 u l-2075.

Skont il-UNEP, il-kontrolli introdotti skont il-Protokoll ta' Montreal se jevitaw miljuni ta' 
kansers tal-ġilda fatali u għexieren ta' miljuni ta' kansers tal-ġilda mhux fatali u katarretti 
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3 Dawn il-kontribuzzjonijiet kbar għat-tibdil fil-klima huma minħabba l-potenzjal tat-tisħin globali 
(GWP) għoli ħafna għas-sustanzi li jnaqqsu l-ożonu (xi wħud minnhom huma iktar minn 14 000 
darba iktar qawwija mis-CO2).

madwar id-dinja. Minbarra dan, dawn il-kontrolli se jgħinu biex jevitaw l-emissjonijiet tal-gass 
serra ekwivalenti għal iktar minn 100 biljun tunnellata ta' CO2 bejn l-1990 u l-2010 jew, kull 
sena, iktar minn ħames darbiet il-mira ta' Kjoto matul perjodu ta' 20 sena. Sal-2010, l-
emissjonijiet tal-ODS se jkunu inqas minn 5 % tal-emissjonijiet tas-CO2 globali previsti 
mqabbla ma' kważi 50 % fl-19903.

Fir-rapport tiegħu tal-2007, l-SAP wissa lill-Partijiet li, minkejja s-suċċessi, hemm bżonn ta' vi
ġilanza kontinwa biex tinżamm l-iskeda l-ġdida ppjanata għall-irkupru tas-saff tal-ożonu, li 
tikkunsidra wkoll l-inċertezzi li baqa', notevolment dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima. L-isfidi 
prinċipali li baqa' huma relatati mar-rilaxx fl-atmosfera ta' emissjonijiet ODS/GHG (gass serra) 
"maħżuna", l-użi eżentati tal-ODS, u l-ODS il-ġodda. Dawn l-isfidi huma deskritti fid-dettall fil-
valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja id-dokument. L-SAP esprima wkoll tħassib serju dwar iż-
żieda aktar mgħaġġla fil-produzzjoni tal-idroklorofluworokarbonji (HCFCs) qabel it-tneħħija 
gradwali sħiħa fl-2040 fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Madankollu, il-Partijiet malajr ħadu 
azzjoni billi qablu immedjatament, fl-2007, rigward tibdil fil-Protokoll dwar skedi aċċelerati ta' 
tneħħija gradwali tal-HCFC biex jinkiseb tnaqqis sa livell massimu ta' miljun tunnellata ODP u 
18-il biljun tunnellata ta' CO2eq globalment. 

Ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 huwa l-istrument ewlieni tal-Komunitajiet Ewropej għall-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Montreal. Ġie emendat:

bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2038/2000 tat-28 ta' 
Settembru 2000, ĠU L 244, 29.9.2000, p. 25;

bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2039/2000 tat-28 ta' 
Settembru 2000, ĠU L 244, 29.9.2000, p. 26;

bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/160/KE tas-7 ta' Marzu 2003, ĠU L 65, 8.3.2003, 
p. 29;

bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1804/2003 tat-22 ta' 
Settembru 2003, ĠU L 265, 16.10.2003, p. 1;

bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/232/KE tas-3 ta' Marzu 2004, ĠU L 71, 10.3.2004, 
p. 28;

bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2077/2004 tat-3 ta' Diċembru 2004, ĠU L 359, 
4.12.2004, p. 28;

bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2006 tal-10 ta' Jannar 2006, ĠU L 6, 
11.1.2006, p. 27;

bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1366/2006 tas-6 ta' 
Settembru 2006, ĠU L 264, 25.9.2006, p. 12;

bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1784/2006 tal-4 ta' Diċembru 2006, ĠU L 337, 
5.12.2006, p. 3;
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bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 tal-20 ta' Novembru 2006, ĠU L 363, 
20.12.2006, p. 1;

bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 899/2007 tas-27 ta' Lulju 2007, ĠU L 196, 
28.7.2007, p. 24;

bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/540/KE tat-30 ta' Lulju 2007, ĠU L 198, 31.7.2007, 
p. 35;

bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 473/2008 tad-29 ta' Mejju 2008, ĠU L 140, 
30.5.2008, p. 9; 

bl-Att li jikkonċerna l-kundizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-
Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-
Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika 
tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija 
mwaqqfa l-Unjoni Ewropea, ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33.

Il-konsistenza mal-politiki u l-objettivi l-oħra tal-Unjoni

Din il-proposta hija konsistenti mal-Artikolu 175 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
u għandha l-għan li tipprovdi livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
li timplimenta ftehim ambjentali internazzjonali. Fiha miżuri ta' kummerċ sostantivi biex jintla
ħqu dawn l-objettivi u għalhekk hija bbażata wkoll fuq l-Artikolu 133 tat-Trattat. Il-proposta 
tipprovdi wkoll għas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-proċeduri amministrattivi għall-
awtoritajiet pubbliċi (tal-UE jew nazzjonali) u l-kumpaniji (Ara 5 hawn taħt).

2) IL-KONSULTA MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-VALUTAZZJONI TAL-
IMPATT

Il-konsulta mal-partijiet interessati, il-ġbir u l-użu tal-għarfien espert

Il-preparazzjonijiet għar-reviżjoni bdew fl-aħħar tal-2006 bit-tnedija ta' stħarriġ estensiv tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri u aġenziji, kumpaniji, industriji u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi oħra rilevanti. L-istħarriġ wera sodisfazzjoni ġenerali dwar l-effettività tar-
Regolament. Il-kummenti ewlenin kellhom x'jaqsmu mal-kumplessità tar-Regolament u xewqa 
għal simplifikazzjoni u kjarifika. Abbażi tal-input imsemmi hawn fuq u sorsi oħra ta' esperti 
(pereżempju l-analiżi l-iktar reċenti u r-rakkomandazzjonijiet mill-Panel tal-Valutazzjoni 
Xjentifika, Teknika u Ekonomika tal-Protokoll ta' Montreal), l-għażliet politiċi u l-
valutazzjonijiet tal-impatt assoċjati ġew identifikati u analizzati minn Jannar 2008 'l quddiem.

Il-valutazzjoni tal-impatt

L-għażliet politiċi proposti jkomplu jibnu fuq is-saħħa tar-Regolament eżistenti u jirriflettu 
impenn qawwi għal regolamentazzjoni iktar sempliċi u aħjar ibbażata fuq analiżi soda. Ir-revi
żjoni ta' firxa wiesgħa ta' għażliet wasslet għal pakkett li għandu l-għan li jiżgura l-konformità 
kontinwa mal-Protokoll ta' Montreal, filwaqt li jindirizza l-isfidi tal-ġejjieni u jissimplifika r-
Regolament attwali. Bi tkomplija għas-suċċessi tal-imgħoddi u l-opportunitajiet għas-
simplifikazzjoni, it-tnaqqis globali fl-ispejjeż amministrattivi se jammontaw għal kważi 
€ 3 miljun għall-perjodu 2010-2020, b'madwar € 2 miljun jmorru għall-industrija, € 0.7 ta' 
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4 L-ispejjeż jistgħu jkunu ferm inqas jekk tkun ikkunsidrata d-deċiżjoni li probabbilment se tittieħed 
biex titneħħa r-reġistrazzjoni tal-Bromur tal-Metil għal raġunijiet ta' saħħa. 

5 F'termini tal-potenzjal tat-tisħin globali, dan huwa ekwivalenti għal 2 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-1990. Għal skopijiet ta' paragun biss, it-tnaqqis huwa ekwivalenti għal 1/10 mit-tnaqqis ne
ċessarju biex tinkiseb il-mira tal-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'20 % skont il-
pakkett tal-klima u l-enerġija 

miljun għall-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-bqija għall-Kummissjoni Ewropea. L-impatt 
ekonomiku dirett addizzjonali kumulattiv fuq il-perjodu 2010-2020 huwa mistenni li jibqa' 
inqas minn € 13-il miljun, prinċipalment relatat ma' miżuri biex jitnaqqas l-użu tal-bromur tal-
metil għal raġunijiet tal-QPS4.

Il-benefiċċji l-iktar tanġibbli mill-pakkett huma relatati mal-azzjoni politika dwar l-azzjonijiet 
tal-QPS u dwar l-irkupru u l-qerda tal-ODS "maħżuna". Dawn jistgħu jammontaw għal qligħ
nett ta' 16 000 tunnellata ODP fil-perjodu 2010-2020 jew l-ekwivalenti ta' 112-il miljun 
tunnellata ta' CO2 li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tar-riskju ta' aktar tnaqqis tas-saff tal-ożonu, 
filwaqt li jwasslu għal benefiċċji reali għat-tibdil fil-klima5. 

3) L-ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA

Sinteżi tal-azzjoni proposta

L-għan ta' din il-proposta huwa li tissimplifika, tirrevedi u tikkonsolida r-Regolament (KE) 
Nru 2037/2000 li ġie emendat diversi drabi minn meta ġie adottat.

Ir-riformulazzjoni tippermetti li kemm l-emendi sostantivi proposti għar-Regolament u d-dispo
żizzjonijiet oriġinali li jibqgħu mhux mibdula jiġu kkombinati f'test uniku. 

Barra minn hekk, il-proposta se tissikka jew iżżid ċerti dispożizzjonijiet biex tiżgura 
implimentazzjoni u infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni minn awtoritajiet nazzjonali bil-għan li jintla
ħaq livell għoli ta' protezzjoni ambjentali, filwaqt li tissimplifika l-leġiżlazzjoni u fl-istess ħin 
tnaqqas piżijiet amministrattivi li mhumiex neċessarji. L-istruttura u d-dispożizzjonijiet aktar 
ċari tagħha se jippermettu monitoraġġ u infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni bl-għajnuna ta' azzjoni
Komunitarja.

Il-bażi legali

L-objettivi ewlenin tar-Regolament huma li jipprovdi livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent u 
li jimplimenta ftehim ambjentali internazzjonali. Madankollu, ir-Regolament fih miżuri ta' 
kummerċ biex jintlaħqu dawn l-objettivi u għalhekk din il-proposta hija bbażata fuq l-
Artikolu 175 u l-Artikolu 133 tat-Trattat tal-KE.

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà japplika safejn il-proposta ma taqax taħt il-kompetenza esklussiva 
tal-Komunità.

L-objettivi tal-proposta ma jistgħux jintlaħqu b'mod sħiħ mill-Istati Membri u l-azzjoni 
Komunitarja se tilħaq l-objettivi aħjar għar-raġunijiet li ġejjin:

Il-protezzjoni tas-saff tal-ożonu hija kwistjoni transkonfinali. Azzjoni Komunitarja hija meħtie
ġa sabiex tiżgura l-konformità mal-obbligi li daħlet għalihom il-Komunità bħala Parti fil-
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Protokoll ta' Montreal, li huwa implimentat b'dan ir-Regolament. L-iskala tal-problema tesiġi 
azzjoni wiesgħa min-naħa tal-Komunità kif ukoll azzjoni globali parallela. L-Istati Membri
individwali ma jistgħux isolvu l-problemi waħedhom u hija meħtieġa azzjoni konġunta fuq l-
iskala tal-UE.

Barra minn hekk, ir-Regolament jipprovdi għal projbizzjoni tal-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq 
u l-użu ta' sustanzi kontrollati, u għalhekk huwa wkoll ta' rilevanza għall-operat tas-suq intern. 
Uħud mill-miżuri jikkonċernaw il-kummerċ estern, li jaqa' taħt il-kompetenza esklussiva tal-
Komunità.

Il-proposta tikkonċentra fuq is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u fuq it-tisħiħ ta' w
ħud mid-dispożizzjonijiet biex ittejjeb l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni minn 
Stati Membri megħjuna minn azzjoni Komunitarja.

Għalhekk il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Il-prinċipju tal-proporzjonalità

Il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità għar-raġunijiet li ġejjin:

Ir-reviżjoni ttemm il-proċess tat-tneħħija gradwali għall-biċċa l-kbira tas-sustanzi kontrollati.
Dan il-proċess ta' tneħħija gradwali ta lil dawk kollha konċernati perjodi ta' tranżizzjoni twal bi
żżejjed biex jadattaw l-iskeda b'mod ekonomikament effiċjenti.

Fejn hemm previsti restrizzjonijiet fuq l-użi li baqa' ta' sustanzi kontrollati, il-proposta tiżgura li 
alternattivi teknikament u ekonomikament vijabbli huma disponibbli. Jekk, taħt ċirkustanzi 
partikolari, dan ma jkunx il-każ, il-proposta tippermetti li jingħataw derogi.

L-ebda dispożizzjoni dettaljata mhija proposta f'oqsma fejn l-objettivi jistgħu jintlaħqu b'mod a
ħjar minn oqsma politiċi oħra, pereżempju l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, sabiex jiġu evitati 
repetizzjonijiet li jistgħu jwasslu għal allokazzjoni mhux ċara ta' responsabbiltajiet, u b'hekk ma 
jinħolqux piżijiet addizzjonali għall-amministrazzjonijiet u l-kumpaniji.

Il-proposta għandha l-għan li tissimplifika l-proċeduri (pereżempju għar-rappurtar) u tevita pi
żijiet amministrattivi li mhumiex meħtieġa. Madankollu, huma proposti għadd ta' rekwiżiti 
ġodda fejn dan jitqies meħtieġ sabiex tkun żgurata l-konformità mal-obbligi internazzjonali tal-
Komunità Ewropea (eż. biex tkun aċċelerata t-tneħħija gradwali tal-HCFCs) u biex jintlaħaq l-
objettiv ġenerali ta' kontribut għall-protezzjoni effiċjenti tas-saff tal-ożonu, pereżempju billi 
jkun evitat il-kummerċ ta' ħsara ta' sustanzi kontrollati u prodotti relatati u tagħmir.

L-għażla tal-istrumenti

L-istrument legali magħżul huwa Regolament, għaliex (1) il-proposta għandha l-għan li 
tirriformula u tissimplifika r-Regolament eżistenti, u (2) is-sistema ta' liċenzjar għall-kummerċ
ta' sustanzi kontrollati ġiet stabbilita f'livell Komunitarju u ntwera li topera b'mod effiċjenti.
Kwalunkwe bidla għal dan l-approċċ iżżid mingħajr bżonn il-piż għall-Istati Membri kif ukoll 
għall-kumpaniji attivi f'dan is-settur.

4) L-IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA

Adlib Express Watermark



MT 8 MT

Il-proposta ma għandha l-ebda impatt inkrementali fuq il-baġit Komunitarju.

5) TAGĦRIF ADDIZZJONALI

Simplifikazzjoni

Il-proposta tipprovdi għas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-proċeduri amministrattivi g
ħall-awtoritajiet pubbliċi (tal-UE jew nazzjonali) u l-kumpaniji.

Ir-riformulazzjoni se tissimplifika u żżid l-effiċjenza tad-dispożizzjonijiet eżistenti. Id-dispo
żizzjonijiet żejda u l-obbligi li mhumiex neċessarji se jitħassru, filwaqt li r-rekwiżiti ta' 
rappurtar u monitoraġġ se jkunu ssimplifikati. Dan għandu jgħin lill-Istati Membri u l-
kumpaniji biex inaqqsu proċeduri amministrattivi li mhumiex meħtieġa.

Il-proposta hija inkluża fil-Programm Leġiżlattiv u ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 
(COM(2007) 640 finali) fuq il-lista ta' inizjattivi ta' simplifikazzjoni fl-Anness 2.

Tħassir ta' leġiżlazzjoni eżistenti

L-adozzjoni tal-proposta se tħassar ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

Iż-Żona Ekonomika Ewropea

L-att propost huwa ta' rilevanza għall-EEA u għandu għalhekk ikun estiż għaż-Żona 
Ekonomika Ewropea.

Spjegazzjoni dettaljata tal-proposta

Il-proposta żżomm l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, għajr meta testendih għal 
prodotti u tagħmir li jiddependu minn sustanzi kontrollati bil-għan li tallinja aħjar id-
definizzjonijiet ma' dawk fil-Protokoll ta' Montreal u tevita sitwazzjonijiet għall-kummerċ tal-
prodotti li fihom is-sustanzi kontrollati. Ir-Regolament propost ikun japplika għal sustanzi 
elenkati fl-Annessi I u II. L-Anness II jipprovdi flessibilità biex ikunu stabbiliti ċerti miżuri ta' 
monitoraġġ għal sustanzi li jinstab li jkollhom potenzjal għat-tnaqqis tal-ożonu jew miżuri ta' 
kontroll fejn dan il-potenzjal huwa sinifikanti.

Il-proposta ssegwi l-istruttura tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, iżda żżid kapitolu ġdid 
dwar derogi mill-projbizzjonijiet tal-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu, li oriġinarjament 
kienu mifruxa f'dispożizzjonijiet varji dwar l-iskedi ta' tneħħija gradwali għas-sustanzi u l-
prodotti kontrollati. Din il-bidla tibdel it-test f'wieħed li jista' jinqara aħjar u b'hekk tiffaċilita l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni.

Kummenti dwar l-Artikoli 

Dawn il-kummenti huma relatati biss mal-Artikoli li huma ġodda jew li sarilhom tibdil 
sostantiv.

Definizzjonijiet – il-Kapitolu I, l-Artikolu 3

Id-definizzjonijiet eżistenti jirriflettu b'mod wiesa' dawk użati fil-Protokoll ta' Montreal. 
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Filwaqt li dan l-approċċ għandu ġeneralment jinżamm, għadd ta' adattazzjonijiet dehru meħtie
ġa biex jiġu evitati inkonsistenzi fil-leġiżlazzjoni (it-terminu "użu" huwa applikat ukoll fil-
kuntest ta' applikazzjonijiet ta' materja prima, li attwalment huma esklużi mid-definizzjoni ta' 
dan it-terminu). Barra minn hekk, għadd ta' kjarifiki jqisu interpretazzjonijiet legali żviluppati 
fuq għadd ta' snin (pereżempju d-definizzjoni ta' "it-tqegħid fis-suq" bħala "l-ewwel tqegħid g
ħad-dispożizzjoni").

L-iskeda tat-tneħħija gradwali – il-Kapitolu II, l-Artikoli 4, 5 u 6

Billi ntlaħqu d-dati ta' tneħħija għas-sustanzi kontrollati kollha ħlief għall-HCFCs, l-Artikoli 
rilevanti jistgħu jiġu ssimplifikati b'mod sinifikanti billi jitneħħew id-dispożizzjonijiet skaduti. 
Barra minn hekk, id-derogi mill-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti u tagħmir 
prodotti qabel id-dati ta' skadenza oriġinali ma għad għandhom l-ebda rilevanza prattika.

L-iskeda ta' tneħħija gradwali għall-HCFCs għandha tiġi aġġustata billi l-projbizzjoni tal-
produzzjoni titressaq 'il quddiem għall-2020, sabiex tkun żgurata l-konformità mad-Deċiżjoni 
XIX/6 tal-2007 tal-Partijiet li taġġusta l-Protokoll. Il-produzzjoni li baqa' għall-finijiet ta' 
sservisjar (0.5 % tal-produzzjoni bażi) permessa minn din id-Deċiżjoni mhijiex rilevanti fl-UE g
ħaliex l-HCFCs verġni ma għandhomx jintużaw mill-2010 'l quddiem.

L-eżenzjonijiet – il-Kapitolu III, l-Artikoli 7 sa 13

Dan il-kapitolu jiġbor flimkien id-dispożizzjonijiet dwar l-użi differenti li għalihom il-konsum 
jibqa' permess skont il-Protokoll u/jew li għalihom ma tapplikax il-projbizzjoni skont il-leġi
żlazzjoni tal-KE (il-materja prima, l-aġenti tal-ipproċessar u użi speċifiċi tal-HCFCs, l-aloni u l-
bromur tal-metil). It-tqegħid fis-suq (inkluża l-importazzjoni) għall-qerda se jibqa' possibbli. 
Skont l-interpretazzjoni legali żviluppata fuq għadd ta' snin, bidliet minn użu wieħed għal użi o
ħra se jkunu esklużi.

Skont il-Protokoll, sustanzi kontrollati maħsuba għall-użu bħala materja prima huma eżenti 
mill-miżuri ta' kontroll stipulati fil-Kapitolu II. Sabiex ikun iffaċilitat l-infurzar u jitnaqqas l-użu 
u l-kummerċ illegali, l-ittikkettar għandu jidentifika s-sustanzi bħala materja prima (l-
Artikolu 7).

Id-dispożizzjonijiet dwar is-sustanzi kontrollati għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi se 
jiġu allinjati mal-prattika attwali, fejn il-kwoti huma allokati lill-produtturi u l-importaturi tas-
sustanzi u l-utenti aħħarija (pereżempju l-laboratorji) u rreġistrati f'bażi ta' dejta operata mill-
Kummissjoni. Limitu tal-użu għandu jiġi introdott fuq il-kwantitajiet globali sabiex jiżdiedu l-in
ċentivi għall-applikazzjoni ta' alternattivi disponibbli għas-sustanzi kontrollati (l-Artikolu 10).

Mill-2010 'l quddiem, l-ebda HCFC verġni ma jista' jintuża għall-manutenzjoni jew l-isservisjar 
ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni u tal-arja kondizzjonata. Sabiex ikun possibbli li din ir-restrizzjoni 
tiġi infurzata, huwa meħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn il-materjal reklamat u dak verġni u li 
materjal reklamat ikun identifikat bħala tali. Ir-restrizzjoni l-oħra għall-HCFCs reklamati, bl-
esklużjoni tas-sustanzi riċiklati (għajr jekk ikunu rkuprati mill-operatur innifsu tat-tagħmir), se 
tnaqqas l-iskambji tal-HCFCs li, konsegwentement, se jżidu t-traċċabilità, u b'hekk għandu 
jitnaqqas ir-riskju ta' użu u kummerċ illegali. L-esiġenza ta' ttikkettar ta' tagħmir li fih l-HCFCs 
se jiffaċilita l-irkupru tal-HCFCs meta t-tagħmir jintrema u se jnaqqas ir-riskju ta' esportazzjoni 
illegali (l-Artikolu 11).

Adlib Express Watermark



MT 10 MT

L-użu tal-bromur tal-metil għal applikazzjonijiet ta' kwarantina u ta' qabel it-trażbord għandu ji
ġi limitat għal-livelli ta' konsum attwali. Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet marbuta ma' dan l-użu, 
it-teknoloġiji ta' rkupru mill-ġdid se jiġu applikati. L-użi ta' dan it-tip se jitwaqqfu sal-2015, 
b'kunsiderazzjoni għat-tħassib dwar is-saħħa u s-sikurezza u r-reazzjonijiet leġiżlattivi asso
ċjati (l-Artikolu 12).

Billi issa jeżistu alternattivi biex l-aloni jiġu sostitwiti f'applikazzjonijiet ta' protezzjoni min-nar, 
dati ta' skadenza għal applikazzjonijiet eżistenti issa jistgħu jiġu ffissati. Dan il-proċess huwa 
segwit separatament fi ħdan il-komitoloġija. Madankollu, f'każijiet individwali se jkun possibbli 
li jingħataw derogi minn dawn id-dati ta' skadenza jekk ma teżisti l-ebda alternattiva 
teknikament u ekonomikament vijabbli (l-Artikolu 13).

Il-kummerċ – il-Kapitolu IV, l-Artikoli 15 sa 20

Is-sustanzi kontrollati u l-prodotti u t-tagħmir li fihom dawk is-sustanzi jew jiddependu 
minnhom ma għandhomx ikunu aċċettati fit-territorju tal-UE, sakemm dawn l-oġġetti ma 
jikkonformawx mal-eżenzjonijiet previsti fir-Regolament (l-Artikoli 15 u 17). L-eżenzjoni spe
ċifika għall-bromur tal-metil u għall-HCFCs importati skont is-sistema ta' pproċessar intern 
mhux se tinżamm, b'konsistenza mal-approċċ applikat għas-sustanzi kontrollati l-oħra, jiġifieri 
t-tmiem tal-ipproċessar intern ladarba tidħol fis-seħħ projbizzjoni tal-użu, għal raġunijiet ta' 
konsistenza u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Minn meta ġie adotatt ir-Regolament attwali l-Kummissjoni bdiet tħaddem sistema fuq l-
internet ta' liċenzjar online għall-importazzjoni u l-esportazzjoni. Din is-sistema wriet li taħdem 
b'mod effiċjenti u se tiġi żviluppata aktar biex ikun hemm liċenzjar kompletament elettroniku 
fil-kuntest tal-kodiċi doganali mmodernizzat. Abbażi ta' din is-sistema, l-estensjoni tar-rekwi
żiti ta' liċenzjar għall-importazzjoni ta' prodotti u tagħmir (l-Artikoli 15, 17 u 18) mhija se to
ħloq l-ebda piż amministrattiv li jkun sproporzjonat meta mqabbel mal-benefiċċji ta' infurzar 
aktar qawwi tar-restrizzjonijiet ta' kummerċ fis-seħħ. Ir-rekwiżiti ta' liċenzjar ġew estizi għall-
importazzjonijiet kollha, irrispettivament mil-liema proċedura doganali jew trattament doganali 
approvat ġie/t applikat/a, bl-eċċezzjoni ta' ħażna temporanja, inklużi t-trażbordi, u t-tranżitu 
minn ġol-Komunità. Għal dawn il-każijiet hemm prevista wkoll eżenzjoni mil-liċenzjar ta' 
esportazzjoni. Għall-importazzjoni eżentata mill-kontroll ta' liċenzjar u monitoraġġ jistgħu ji
ġu introdotti miżuri wara li jkunu evalwati r-riskji potenzjali ta' kummerċ illegali marbuta ma' 
ċaqliq ta' dan it-tip (l-Artikolu 19).

Għandha tinħoloq bażi legali li tippermetti lill-Kummissjoni tirrifjuta talbiet għal liċenzja f'ka
żijiet fejn il-pajjiż li qiegħed jesporta jew jimporta jindika li t-tagħbija ppjanata ma 
tikkonformax mal-miżuri ta' kontroll domestiku tagħha. Barra dan, il-possibilità tal-iskambju 
tat-tagħrif ippreżentat fil-proċess ta' liċenzjar se jikkontribwixxi għal parteċipazzjoni aktar effi
ċjenti mill-Komunità fis-sistema tal-iPIC (Kunsens informali Mgħarraf Minn Qabel) stabbiliti 
skont il-Protokoll ta' Montreal (l-Artikoli 18).

L-issikkar tal-projbizzjoni ta' esportazzjoni ta' prodotti u tagħmir li fihom sustanzi kontrollati 
jew jiddependu minnhom, b'mod partikolari billi tiġi estiża għal dawk li fihom l-HCFCs jew 
jiddependu minnhom, se jikkontribwixxi biex tiġi evitata dipendenza dejjem akbar fuq dawn is-
sustanzi min-naħa tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, filwaqt li kwalunkwe piż sproporzjonat fuq 
l-esportaturi jista' jiġi evitat billi jingħataw derogi fuq bażi ta' każ b'każ (l-Artikolu 17).

L-irkupru u l-qerda ta' sustanzi kontrollati użati – il-Kapitolu V, l-Artikolu 22
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Għall-qerda tas-sustanzi kontrollati, għandhom jiġu applikati biss teknoloġiji approvati mill-
Partijiet. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimetazzjoni ta' dan ir-rekwiżit, il-kontenut tad-Deċi
żjonijiet rilevanti tal-Partijiet għandhom jiġu inkorporati fir-Regolament u jibqgħu jiġu aġ
ġornati skont il-proċedura tal-kumitat.

Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li tikkompila lista ta' prodotti u tagħmir li għalihom l-
irkupru, jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel, ta' sustanzi kontrollati se jiġu kkunsidrati b
ħala teknikament u ekonomikament vijabbli u għalhekk se jkunu obbligatorji.

Is-sustanzi l-ġodda—il-Kapitolu VI, l-Artikolu 24

Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu flessibbli biex ikun żgurat li sustanzi identifikati mill-Panel 
tal-Valutazzjoni Xjentifika skont il-Protokoll bħala sustanzi li jnaqqsu l-ożonu għandhom jiġu 
rrappurtati, biex ikun jista' jitkejjel id-daqs tal-impatt ambjentali tagħhom, u biex jiġi żgurat li 
dawk is-sustanzi l-ġodda li ġew identifikati bħala sustanzi li għandhom potenzjal sinifikanti g
ħat-tnaqqis tal-ożonu jiġu sottomessi għal miżuri ta' kontroll. Għal dan il-għan l-Anness II se 
jkun stabbilit mill-ġdid, billi jelenka fil-Parti A tiegħu sustanzi li huma sottomessi għal miżuri 
ta' kontroll u fil-Parti B dawk li dwarhom l-impriżi għandhom jirrappurtaw.

Ir-rappurtar – il-Kapitolu VII, l-Artikoli 26 sa 27

L-Artikolu 25 jiġbor flimkien l-obbligi kollha ta' rappurtar fuq l-Istati Membri. L-obbligu ta' 
rappurtar dwar il-qerda lill-Kummissjoni se jikkompleta d-dejta disponibbli fil-bażi ta' dejta tal-
ODS u huwa prerekwiżit għas-simplifikazzjoni tar-rappurtar skont il-Protokoll u t-tnaqqis tal-
obbligi ta' rappurtar fuq l-Istati Membri.

L-ispezzjoni – il-Kapitolu I, l-Artikolu 28

Ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jwettqu spezzjonijiet ta' kull aspett tar-Regolament g
ħandha tkun aktar espliċita. Dawk l-ispezzjonijiet għandhom isegwu approċċ ibbażat fuq ir-
riskji.

Il-miżuri tal-implimentazzjoni

Ir-Regolament jagħti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Il-każijiet li fihom ing
ħataw setgħat ta' implimentazzjoni huma speċifikati f'kull Artikolu rilevanti.
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6 ĠU C 286, 15.9.1998, p. 6 and OJ C 83, 25.3.1999, p. 4.
7 ĠU C 40, 15.2.1999, p. 34.
8 L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Diċembru 1998 (ĠU C 98, 9.4.1999, p. 266), 

ikkonfermata fis-16 ta' Settembru 1999, il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 1999 (ĠU C 
123, 4.5.1999, p. 28) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Diċembru 1999 (għadha ma 
ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Ġunju 2000 u 
d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2000.

9 ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 473/2008 (ĠU L 140, 30.5.2008, p. 9).

 2037/2000 (adattat)
2008/0165 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 
133 u 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni6,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali7,

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Huma uFilwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat8, fid-dawl tat-
test konġunt approvat fil-5 ta’Mejju 2000 mill-Kumitat ta’Konċiljazzjoni,

Billi: 

 ġdid

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
Ġunju 2000 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu9 ġie emendat sostanzjalment bosta 
drabi. Billi għandhom isiru iżjed emendi, għandu jiġi riformulat fl-interess taċ-ċarezza.

 2037/2000 premessa (1) 
(adattat) 
 ġdid

(12) Huwa stabbilit li l-emissjonijiet kontinwi ta' sustanzi li  jnaqqsu  jagħmlu ħsara lill-
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10 ĠU L 297, 31.10.1988, p. 8.

ożonu fil-livelli preżenti joħolqu ħsara sinifikanti lis-saff tal-ożonu. Il-ħsara fl-o
żonu 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-o
żonu għal-livell ta’ konċentrazzjoni li kien jeżisti qabel l-1980 mhuwiex previst li se jse
ħħ qabel in-nofs tas-seklu 21.  Żieda fir-radjazzjoni UV-B li tirriżulta mill-ħsara fl-
 mit-tnaqqis tal-  ożonu  għalhekk tippersisti bħala  toħloq theddida 
sinifikanti għas-saħħa u l-ambjent. Jinħtieġu għalhekk jittieħduGħalhekk jeħtieġ li jittie
ħdu 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 .

 2037/2000 premessa (2) 
(adattat)

(32) In vistaFid-dawl tar-responsabbiltajiet  tagħha  dwar l-ambjent u l-kummerċ, il-
Komunità, bis-saħħa tad-Deċiżjoni  tal-Kunsill  88/540/KEE  tal-14 ta’ 
Ottubru 1988 10, saret Parti għalfil-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar il-Protezzjoni tas-
Saff tal-Ożonu u tal-Protokoll ta' Montreal dwar Sustanzi li  Jnaqqsu  Jagħmlu 
Ħsara lis-Saff ta'l-Ożonu  (minn hawn ‘il quddiem "il-Protokoll") , kif emendat 
mill-Partijiet tal-Protokoll fit-tieni laqgħa tagħhom ġewwa Londra u fir-raba' laqgħa 
tagħhom ġewwa Copenhagen.

 2037/2000 premessa (3) u (4) 
(adattat)
 ġdid

(43) Miżuri addizzjonali għall-protezzjoni tas-saff tal-ożonu kienu adottati mill-Partijiet fital-
Protokoll ta’ Montreal fis-seba’ laqgħa tagħhom ġewwa Vjenna f’Diċembru 1995, u 
fid-disa’ fil-laqgħa tagħhom f’Montreal f’Settembru 1977  2007  li fihom ipparte
ċipat il-Komunità. Huwa meħtieġ li sabiex tittieħed azzjoni fil-livell ta' Komunità sabiex 
jitwettqu  ikun hemm konformità mal-obbligi l-obbligi tal-Komunità skont il-
Konvenzjoni ta' Vjenna u l-aħħar emendi u aġġustamenti għall-Protokoll ta' Montreal,
u partikolarment biex gradwalment titneħħa l-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' methyl 
bromide fil-Komunità u biex tipprovdi għal sistema ta' liċenzjar mhux biss għall-
importazzjoni imma wkoll għall-esportazzjoni ta' sostanzi li jagħmlu ħsara lill-ożonu
 tiġi implimentata t-tneħħija aċċelerata tal-idroklorofluworokarbonji .

 ġdid

(5) B’segwitu għat-tħassib imsemmi fir-Rapport tal-2006 tal-Panel tal-Valutazzjoni 
Xjentifika relatat mat-tkabbir aċċelerat tal-produzzjoni u l-konsum tal-
idroklorofluworokarbonji fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, il-Partijiet fil-Protokoll fl-
2007 adottaw id-Deċiżjoni XIX/6 fid-dsatax-il laqgħa tagħhom bi skeda ta’ tneħħija aċ
ċelerata għall-idroklorofluworokarbonji. B'segwitu għal din id-Deċiżjoni d-data tat-tne
ħħija gradwali tal-produzzjoni għandha titressaq mill-2025 kif inhi attwalment għall-
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11 ĠU L 333, 31.10.1988, p. 1.

2020.

(6) Skont ir-Regolament (KE) 2037/2000, mill-2010 'l quddiem, l-
idroklorofluworokarbonji ma jistgħux jibqgħu jintużaw għall-manutenzjoni u l-
isservisjar ta' tagħmir ta' refriġerazzjoni u tal-arja kondizzjonata. Sabiex jitnaqqas ir-
riskju ta' użu illegali ta' idroklorofluworokarbonji verġni bħala materjal riċiklat jew 
reklamat, materjal reklamat biss għandu jintuża f'operazzjonijiet ta' sservisjar filwaqt li 
jkun projbit il-bejgħ mill-ġdid ta' idroklorofluworkarbonji riċiklati, li għandhom jintu
żaw biss meta jkunu rkuprati mill-operatur tat-tagħmir.

 2037/2000 premessa (5) 
(adattat) 
 ġdid

(75) Fid-dawl In vista  tad-disponibbiltà   wiesgħa  ta' teknoloġiji li huma
disponibbli aktar kmieni milli kien mistenni  u sustanzi alternattivi  biex jinbidlu
 jissostitwixxu  is-sostanzi li jagħmlu  jnaqqsu  ħsara lill-ożonu, huwa 
xieraq f'ċerti każijiet li jkunu provduti miżuri ta' kontroll li jkunu aktar stretti minn 
dawk li hemm provduti fir-Regolament tal-Kunsill(KE) Nru 3093/94 tal-15 ta' Di
ċembru 1994  2037/2000  dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu 11u aktar 
stretti minn dawk tal-Protokoll ta' Montreal.

 2037/2000 premessa (6) 
(adattat)

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 3093/94 irid ikun modifikat sostanzjalment. Huwa fl-interess 
tal-kjarezza legali u t-trasparenza li jkun rivedut dak ir-Regolament kompletament.

 2037/2000 premessa (7) 
(adattat)

(87) Permezz tar-Regolament (KE) Nru  2037/2000  3093/94 il-produzzjoni  u t-
tqegħid fis-suq  ta' klorofluworokarbonji, klorofluworokarbonji
 kompletament  aloġenati sħaħ oħra, aloni, karbonju-tetrachloride tetraklorur 
tal-karbonju , u idrobromofluworokarbonji tal-1,1,1-tri-kloroetanu  , 
bromoklorometan u bromur tal-metil  kienu ġew imneħħijatneħħew gradwalment. Il-
produzzjoni ta' dawk is-sostanzi kontrollati huwa b'hekk projbit, soġġett għall-
possibiltà ta' deroga għal użu essenzjali u biex jintlaħqu l-ħtiġiet bażiċi domestiċi tal-
Partijiet bis-saħħa ta' l-Artikolu 5 tal-Protokoll ta' Montreal. Huwa issa wkoll xieraq li 
progressivament ikun projbit it-tqegħid fuq is-suq u l-użu ta' dawk is-sostanzi u 
prodotti u tagħmir li jkun fihom dawk is-sostanzi.

 2037/2000 premessa (8) 
(adattat)
 ġdid

(98) Anke wara t-tneħħija gradwali ta' sustanzi kontrollati il-Kummissjoni tista'  g
ħandha  taħt ċerti kundizzjonijiet tagħti eżenzjoni  eżenzjonijiet  għal użu
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12 ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 3).

13 ĠU L 123, 24.4.1988, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2007/70/KE tad-29 ta' Novembru 2007 (ĠU L 312, 30.11.2007, p. 26).

 użi  essenzjali  fil-laboratorju u analitiċi.   B'mod partikolari, id-Deċi
żjoni X/14 tal-Partijiet fil-Protokoll tistabbilixxi kriterji għall-għotja ta' eżenzjonijet g
ħal dawk l-użi. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tistabbilixxi kundizzjonijiet g
ħal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi. Biex tiġi evitata żieda fil-kwantitajiet użati g
ħal dawn l-għanijiet, il-produtturi u l-importaturi ma għandux ikollhom il-permess biex 
iżidu b'mod sinifikanti l-kwantitajiet imqiegħda fis-suq. Kundizzjonijiet speċifiċi għat-
tqegħid fis-suq ta' sustanzi għal dawk l-użi deċiżi mill-Partijiet għandhom jiġu integrati 
f'dan ir-Regolament biex tkun żgurata l-konformità magħhom. 

 2037/2000 premessa (9) 
(adattat)
 ġdid

(109) Id-disponibbiltà dejjem akbar ta' alternattivi għall-bromur bromid tal-metil għandha 
tkun riflessa f'aktar tnaqqis sostanzjali fil-produzzjoni u l-konsum tiegħu meta 
paragunat mal-Protokoll ta' Montreal.IL- eżenzjoni għall-użi kritiċi  produzzjoni u 
l-konsum ta' bromid tal-bromur tal-metil għandu jieqaf kompletament,  filwaqt li tin
żamm il-possibilità li tingħata deroga f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza f'każ ta' tifqigħat 
mhux mistennija ta' annimali ta' ħsara jew ta' mard fejn dan it-tip ta' użu ta' emerġenza g
ħandu jkun permess skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li 
tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti12 u d-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 98/8/KE tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq 
tal-prodotti bijoċidali13. F'każijiet bħal dawn miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, bħal 
pereżempju l-użu ta' films kważi impermeabbli għall-fumigazzjoni tal-ħamrija, g
ħandhom ikunu previsti.  soġġett għall-possibiltà ta' deroga għal użu kritiku 
determinat fil-livell tal-Komunità wara kriterji stabbiliti permezz tal-Protokoll ta' 
Montreal.(11) L-użu tal-bromur ta' bromid tal-metil għall-applikazzjonijiet ta' 
kwarantina u qabel it-tagħbija  trażbord  għandu jkun ikkontrollat  ukoll  . 
Użu bħal dan m'għandux jeċċedi l-livelli kurrenti  Il-livelli medji tal-użu waqt il-
perjodu mill-2005 sal-2008 ma għandhomx jinqabżu  u fl-aħħar mill-aħħar ikun 
imnaqqas  għandhom jitnaqqsu   u jitneħħew gradwalment sal-2015, u 
sadanittant għandhom jiġu applikati teknoloġiji ta' rkupru  fid-dawl ta' l-iżvilupp 
tekniku u żviluppi taħt il-Protokoll ta' Montreal.

 2037/2000 premessa (10) 
(adattat)

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 3093/94 jipprovdi għal kontrolli fuq il-produzzjoni tas-
sostanzi l-oħra kollha li jagħmlu ħsara lill-ożonu iżda mhux għall-kontrolli fuq il-
produzzjoni ta' idroklorofluworokarbonji. Huwa xieraq li tkun introdotta din id-dispo
żizzjoni biex tassigura li idroklorofluworokarbonji ma jkomplux jiġu użati fejn jeżistu 
alternattivi li ma jagħmlux ħsara lill-ożonu. Miżuri għall-kontroll tal-produzzjoni ta' 
idroklorofluworokarbonji għandhom jittieħdu mill-Partijiet kollha għall-Protokoll ta' 
Montreal. Waqfien assolut fuq il-produzzjoni ta' idroklorofluworokarbonji ikun jirrifletti 
dik il-ħtieġa u d-determinazzjoni tal-Komunità li tieħu rwol minn ta' quddiem f'dan ir-
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rigward. Il-kwantitajiet prodotti għandhom ikunu adattati għat-tnaqqis maħsub ta' tqeg
ħid fuq is-suq tal-Komunità ta' idroklorofluworokarbonji u ta' tnaqqis fit-talba madwar 
id-dinja kollha bħala konsegwenza tat-tnaqqis fil-konsum ta' idroklorofluworokarbonji 
meħtieġ mill-Protokoll.

 2037/2000 premessa (11) 
(adattat)
 ġdid

(1211) Il-Protokoll ta' Montreal, fl-Artikolu 2F(7), jinħtieġ jesiġi  li l-Partijiet jagħmlu l-
almu tagħhom biex jassiguraw  jiżguraw  li l-użu ta' idroklorofluworokarbonji 
jkun limitat għal dawk l-applikazzjonijiet fejn sustanzi jew teknoloġiji alternattivi aktar
adattati għall-ambjent ma jkunux disponibbli. In vista Fid-dawl tad-disponibilità ta' 
teknoloġiji alternattivi u sostituti, it-tqegħid fuqis-suq u l-użu ta' 
idroklorofluworokarbonji u  kif ukoll  prodotti  u tagħmir  li jkunfihom 
 jew li jiddependu mil l-idroklorofluworokarbonji tista' tkun aktar limitata  jistg
ħu jiġu limitati iktar . Id-Deċiżjoni VI/13 tal-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' 
Montreal tipprovdi li l-evalwazzjoni ta' alternattivi għall-idroklorofluworokarbonji g
ħandhom jieħdu kont ta'  għandha tqis  fatturi bħalma hu  huma  l-
potenzjal ta' taħsir  tnaqqis  tal-ożonu, l-effiċjenza fl-enerġija, il-potenzjal ta' 
ħruq  fjammabilità  , it-tossiċità u  l-potenzjal  s-sħana  tat-tisħin 
globali u l-impatti potenzjali fuq l-użu effettiv u t-tneħħija gradwali tal-
klorofluworokarbonji u l-aloni.  Il-Partijiet ikkonkludew f'dik id-deċiżjoni li  iIl-
kontrolli fuq il-idroklorofluworokarbonji permezz  skont i tal-Protokoll ta' 
Montreal għandu jkun  għandhom ikunu  konsiderevolment issikkat
 issikkati  biex is-saff tal-ożonu ikun protett u biex jirrifletti d-disponibilità tal-
alternattivi.

 ġdid

(13) Il-miżuri ta' kontroll li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti u t-tagħmir li fihom sustanzi 
kontrollati għandhom jiġu estiżi għal prodotti u tagħmir li jiddependu minnhom dawk 
is-sustanzi sabiex jiġu evitati modi li bihom wieħed jaħrab mir-restrizzjonijiet skont dan 
ir-Regolament. Billi addizzjonalment jiġu koperti prodotti u tagħmir li għalihom id-di
żinn, l-użu jew l-operat kif suppost jeħtieġ il-preżenza ta' sustanza kkontrollata, tiġi 
eliminata opportunità potenzjali biex jitqiegħdu fis-suq, prodotti ta' importazzjoni jew 
esportazzjoni jew tagħmir li ma jkunx fihom sustanzi kontrollati f'dak il-waqt, iżda li 
jkun jeħtiġilhom jerġgħu jimtlew f'data aktar tard. Barra minn hekk, eżenzjonijiet għal 
prodotti u tagħmir immanifatturati qabel id-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' kontroll g
ħandhom jitneħħew għax ma għadhomx rilevanti u jistgħu jikkostitwixxu riskju ta' tqeg
ħid fis-suq u kummerċ illegali.

 2037/2000 premessa (12) 
(adattat)
 ġdid

(1412) Kwoti għal rilaxx f'ċirkolazzjoni libera fil-Komunità ta' sostanzi kontrollati għandhom 
ikunu allokati biss għal użu limitat tas-sostanzi kontrollati. Sustanzi kontrollati u kif 
ukoll prodotti  u tagħmir  li jkun fihom sustanzi kontrollati  jew jiddependu 
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14 ĠU 196, 16.8.1967, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/121/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 850).

15 ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

minnhom  minn Stati li mhumiex parti għalfil-Protokoll ta' Montreal ma 'g
ħandhomx ikunu importati.  Barra minn hekk, l-esportazzjoni ta' prodotti u tagħmir li 
fihom l-idroklorofluworokarbonji jew jiddependu minnhom wara d-dħul fis-seħħ tal-
projbizzjoni tal-użu ta' dawk il-prodotti u t-tagħmir fil-Komunità għandha tkun projbita 
sabiex jiġi evitat l-akkumulu ta' ħażniet ta' dawk is-sustanzi f'pajjiżi fejn m'hemmx 
disponibbli biżżejjed faċilitajiet għall-qerda. 

 2037/2000 premessa (13) 
(adattat)
 ġdid

(1513) Is-sistema ta' liċenzjar għal sustanzi kontrollati għandha tkun estiza biex tinkludi l-
awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni ta' sustanzi kontrollati, sabiex  jitjiebu l-monitoraġ
ġ u l-kontroll tal-kummerċ ta'  ikunu sorveljati is-sostanzi li jħassru  jnaqqsu  l-
ożonu u biex jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Partijiet.  Is-sistema ta' li
ċenzjar għandha tiġi estiża għal prodotti u tagħmir li fihom sustanzi kontrollati jew 
jiddependu minnhom. 

 ġdid

(16) Sabiex jitjieb il-monitoraġġ u l-kontroll tal-kummerċ il-liċenzjar għandu jkopri mhux 
biss id-dħul fit-territorju doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità i
żda wkoll id-dħul skont proċeduri doganali oħra jew għal trattamenti u użi approvati 
mid-dwana. It-trażbord f'portijiet jew ajruporti Komunitarji kif ukoll it-tranżitu minn 
ġol-Komunità taħt is-sorveljanza tad-dwana għandhom jibqgħu possibbli mingħajr li
ċenzjar sabiex jiġi evitat piż mhux meħtieġ fuq operaturi u awtoritajiet doganali.

(17) Qabel jinħarġu liċenzji ta' importazzjoni u esportazzjoni l-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tivverifika mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernat jekk it-tran
żazzjoni ppjanata hijiex se tkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli f'dak il-pajjiż, sabiex 
jiġi evitat kummerċ illegali u li mhuwiex mixtieq.

(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 perikolużi14 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 
perikolużi15 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 aħ
ħarija jiġu mgħarrfa u l-infurzar tar-Regolament jiġi ffaċilitat, anke l-prodotti u t-tag
ħmir li jkun fihom sustanzi ta' dan it-tip jew jiddependu minnhom għandhom jiġu 
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16 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Settembru 2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

17 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

ttikkettati b'dan il-mod waqt l-isservisjar u l-manutenzjoni.

 2037/2000 premessa (14) 
(adattat)
 ġdid

(1914)  Sabiex jitnaqqas ir-rilaxx fl-atmosfera ta' sustanzi kontrollati,  gGħandha ssir dispo
żizzjoni għall-irkupru ta' sustanzi kontrollati diġà użati, u biex ma jħallix tnixxija  g
ħall-prevenzjoni ta'  tnixxijiet  ta' sustanzi kontrollati.

 2037/2000 premessa (15) 
(adattat)
 ġdid

(2015) Il-Protokoll ta' Montreal jinħtieġ jesiġi  rappurtar dwar il-kummerċ fta' sustanzi 
li jħassru  jnaqqsu  l-ożonu. Rapurtaġġ  Rappurtar  annwali għandu g
ħalhekk ikun meħtieġ minn produtturi, importaturi jew esportaturi ta' sustanzi 
kontrollati.  Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tissimplifika l-proċeduri ta' rappurtar 
biex tkun konformi mal-Protokoll u biex ikunu evitati ripetizzjonijiet fil-proċess, il-fa
ċilatijiet ta' qerda għandhom ukoll jirrappurtaw direttament lill-Kummissjoni. Sabiex 
tkun żgurata l-konformità mal-obbligi ta' rappurtar skont il-Protokoll u biex tittejjeb l-
applikazzjoni prattika, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tibdel ir-rekwiżiti ta' 
rappurtar għall-Istati Membri u l-impriżi. 

 ġdid

(21) Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-Istati 
Membri hija rregolata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta16 u l-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-Kummissjoni hija rregolata bir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 45/2001 tat-18 ta' Di
ċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-
dejta17, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità u 
sigurtà tal-ipproċessar, it-trasferiment ta' dejta personali mill-Kummissjoni għal għand l-
Istati Membri, il-legalità tal-ipproċessar, u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta għal tag
ħrif, l-aċċess u r-rettifika tad-dejta personali tagħhom.

(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. 

(23) Sabiex tkun żgurata l-konformità mal-Protokoll, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setg
ħa li tallinja l-Annessi għal dan ir-Regolament mad-deċiżjonijiet tal-Partijiet, b'mod 
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18 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23  Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p. 11). 

19 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
20 ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 166/2006, ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1.

partikolari ma' dawk li jikkonċernaw il-metodi ta' qerda approvati, il-kundizzjonijiet g
ħat-tqegħid fis-suq ta' sustanzi kontrollati għal użi essenzjali fil-laboratorju jew analitiċi 
u rigward proċessi li fihom jistgħu jintużaw sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-ippro
ċessar.

 2037/2000 premessa (16) 
(adattat)

(2416) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu 
adottati bi qbil ma  skont  id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri implimentattivi mogħtija lill-
Kummissjoni  li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni   18  .

 ġdid

(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, g
ħandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

 ġdid

(26) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 ta' April 2006 dwar 
l-iskart19 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 fuq skart 
perikoluż20 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.

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

 2037/2000 premessa (17) 
(adattat)
 ġdid

(2817)  Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu flessibbli biex ikun żgurat li s-sustanzi identifikati 
bħala dawk li jnaqqsu l-ożonu mill-Panel tal-Valutazzjoni Xjentifika skont il-Protokoll 
għandhom jiġu rrappurtati, sabiex ikun jista' jiġi evalwat id-daqs tal-impatt ambjentali 
tagħhom, u biex ikun żgurat li dawk is-sustanzi l-ġodda li ġew identifikati bħala 
sustanzi li għandhom potenzjal sinifikanti għat-tnaqqis tal-ożonu jiġu sottomessi għall-
mizuri ta' kontroll.  Id-Deċiżjoni X/8 tal-10 laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' 
Montreal tinkoraġġixxi lill-Partijiet biex jieħdu l-miżuri attivament, kif xieraq, biex 
jiskoraġġixxu l-produzzjoni u l-kummerċ ta' sostanzi ġodda li jħassru l-ożonu u 
partikolarment ta' bromochloromethane. Għal dan il-għan għandu jkun stabbilit 
mekkaniżmu biex jipprovdi għal sostanzi ġodda li jkunu meqjusa b'dan ir-Regolament. 
Il-produzzjoni, l-importazzjoni, it-tqegħid fuq is-suq u l-użu ta' bromochloromethane g
ħandu jkun projbit.

 2037/2000 premessa (18) 
(adattat)

(18) It-tibdil lejn teknoloġiji ġodda jew prodotti alternattivi, meħtieġa minħabba li l-
produzzjoni u l-użu ta' sostanzi kontrollati għandu jkun imneħħi gradwalment, jista' 
jwassal għal problemi għal intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (SME). L-Istati Membri g
ħandhom għalhekk jikkunsidraw li jipprovdu tipi xierqa ta' għajnuna speċifika biex jg
ħinu lis-SME sabiex jagħmlu t-tibdiliet meħtieġa,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI  ĠENERALI 

 ġdid

Artikolu 1

Suġġett

 2037/2000 Art. 1 paragrafu 1 
(adattat)
 ġdid
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Dan ir-Regolament għandu japplika għal  jistipula r-regoli dwar  il-produzzjoni, l-
importazzjoni, l-esportazzjoni, it-tqegħid fuqis-suq, l-użu, l-irkupru, ir-riċiklaġġ, u ir-reklamar 
u l-qerda ta' klorofluworokarbonji, klorofluworokarbonji aloġenati sħaħ oħra, aloni, karbonju-
tetrachloride, 1,1,1-tri-kloroetanu, bromid tal-metil, idrobromofluworokarbonji u 
idroklorofluworokarbonji, għa  sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, dwar  r-rappurtaġġ
 ir-rappurtar  ta' informazzjoni dwar  relatata ma'  dawn  dawk  is-sustanzi u 
dwar l-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-tqegħid fuqis-suq u l-użu ta' prodotti u tagħmir li jkun 
fihom  jew li jiddependu minn  dawn is-sustanzi.

 2037/2000 Art. 1

Artikolu 21

L-ambitu

 1804/2003 Art. 1.1 (adattat)
 ġdid

1. Dan ir-Regolament għandu japplika  għas-sustanzi kontrollati, għal sustanzi ġodda 
u għal  għall-produzzjoni, l-esportazzjoni, it-tqegħid fis-suq, l-użu, l-irkupru, ir-riċiklaġġ u 
r-riklamazzjoni u l-qerda tal-klorofluworokarboni, għajr il-klorofluworokarboni, l-aloni, it-
tetraklorur tal-karbonju, il-1,1,1-triklorometane, il-bromid tal-metil, l-
idrobromofluworokarboni, l-idroklorofluworokarboni u l-bromoklorometane, ilkoll aloġenati g
ħal kollox, għar-rappurtaġġ tat-tagħrif dwar dawn is-sustanti u għall-importazzjoni, l-
esportazzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal- prodotti u tat-tagħmir li jkun fihom  jew li 
jiddependu minn  dawn is-sustanzi  kontrollati .

 2037/2000 Artikolu 2, ir-raba' u 
l-erbatax inċiż (adattat)
 ġdid

2.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal  Din id-definizzjoni m'għandiex tkopri xi 
sostanza kontrollata li tkun fi prodott manifatturat apparti minn kontenitur li jkun użat għat-
trasport jew il-ħażna ta' dik is-sostanza, jew kwantitajiet insinifikanti ta' xi kwalunkwe sustanza 
kontrollata  msemmija fil-paragrafu 1 , li toriġina  li tinsab fi kwalunkwe prodott jew 
sustanza u li toriġina  minn produzzjoni  involontarja jew  b'kumbinazzjoni jew b'koin
ċidenza matul il-proċess tal-manifattura, minn ħażniet li ma jkunux ġew trattati  materja 
prima li ma tkunx ġiet trattata  , jew minn użu ta'  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.

 2037/2000 Art. (2) (adattat)

Artikolu 23

Definizzjonijiet
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Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament  għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin :

- "Protokoll" tfisser il-Protokoll ta' Montreal tal-1987 dwar Sostanzi li Jnaqqsu s-Saff 
ta' l-Ożonu, kif l-aħħar emendat u aġġustat,

- "Parti" tfisser kull min huwa parti għall-Protokoll,

(1)- 'Stat li mhuwiex parti għall-Protokoll'  tfisser , f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
sustanza partikolari kkontrollata,  kwalunkwe  tinkuldi kull Stat jew 
organizzazzjoni reġjonali ta' integrazzjoni ekonomika li ma jkunx qabel li jkun marbut 
bid-dispożizzjonijiet tal-Protokoll  ta' Montreal   dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-
Saff tal-Ożonu (minn hawn 'il quddiem "il-Protokoll"  applikabbli għal dik is-
sustanza,

 1804/2003 Art. 1.2(a) (adattat)

(2)- 'sustanzi kontrollati' tfisser  is-sustanzi inklużi fl-Anness I, inklużi l-iżomeri tag
ħhom  il-klorofluworokarboni, għajr għall-klorofluworokarboni l-oħra aloġenati g
ħal kollox, l-aloni, it-tetraklorur tal-karbonju, il-1,1,1-trikloroetane, il-bromid tal-
metil, l-idrobromofluworokarboni, l-idroklorofluworokarboni u l-bromoklorometane, 
sewwa jekk weħidhom u sewwa jekk f’taħlita, u sewwa jekk verġni, irkuprati, irri
ċiklati jew reklamati. Din id-definizzjoni ma għandhiex tkopri kull sustanza 
kkontrollata li hija prodott iffabbrikat għajr għall-kontenitur użat għat-trasport jew g
ħall-ħażna ta’ din is-sustanza, jew mill-produzzjoni mhux intenzjonata u ko-inċidentali 
matul proċess tal-fabbrikazzjoni, minn ħażna għat-tmigħ mhix reaġita, jew mill-użu b
ħala aġent tal-proċessar li jkun preżenti fis-sustanzi kimiċi bħala impuritajiet tat-traċ
ċja, jew li jkun maħruġ barra matul il-fabbrikazzjoni jew it-tqandil tal-prodott,

 2037/2000 Art. 2 (adattat)

- "klorofluworokarbonji" (CFC) tfisser is-sostanzi kontrollati elenkati fi Grupp I ta' l-
Anness I, inkluż l-iżomeri tagħhom,

- "halogenated klorofluworokarbonji aloġenati sħaħ oħra" tfisser is-sostanzi kontrollati 
elenkati fi Grupp II ta' l-Anness I, inkluż l-iżomeri tagħhom,

(3)- "aloni" tfisser is-sustanzi kontrollati elenkati fil-Grupp III tal-Anness I, inklużi l-i
żomeri tagħhom,

- "karbonju-tetrachloride" tfisser is-sostanza kontrollata speċifikata fi Grupp IV ta' l-
Anness I,

- "1,1,1-tri-kloroetanu" tfisser is-sostanza kontrollata speċifikata fi Grupp V ta' l-
Anness I,

(4)- 'bromurid tal-metil' tfisser is-sustanza kkontrollata speċifikata fil-Grupp VI tal-
Anness I,

- "idrobromofluwokarbonji" tfisser is-sostanzi kontrollati elenkati fi Grupp VII ta' l-
Anness I, inkluż l-iżomeri tagħhom,
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 1804/2003 Art. 1.2(b) (adattat)

- "bromoklorometane" ifisser is-sustanza kkontrollata indikata fil-Grupp IX ta’ l-Anness 
I

 2037/2000 Art. 2 (adattat)

(5)- 'idrobromofluwokarbonji  idroklorofluworokarbonji ' (HCFCs) tfisser is-
sustanzi kontrollati elenkati fil-Grupp VIII tal-Anness I, inklużi l-iżomeri tagħhom,

(6)- 'sustanzi ġodda' tfisser sustanzi elenkati fl-Anness II. Din id-definizzjoni għandha 
tkopri s-sostanzi kemm jekk waħedhom jew f'taħlita, u kemm jekk huma puri  ver
ġni  , irkuprati, irriċiklati jew reklamati. Din id-definizzjoni m'għandiex tkopri 
sostanz li tkun fi prodott manifatturat apparti minn kontenitur użat għall-ġarr jew il-
ħażna ta' dik is-sostanza, jew kwantitajiet insinifikanti ta' xi sostanza ġdida, li toriġina 
minn produzzjoni b'kumbinazzjoni jew koinċidentali matul proċess ta' manifattura jew 
minn sostanza użata għall-produzzjoni,

(7)- "sostanza użata għall-produzzjoni"  'materja prima'  tfisser xi
 kwalunkwe  sustanza kkontrollata jew sustanza ġdida li tgħaddi minn 
trasformazzjoni kimika fi proċess li fih tkun kompletament konvertita  mibdula 
mill-kompożizzjoni oriġinali tagħha u li l-emissjonijiet tagħha jkunu insinifikanti,

(8)- 'aġent tal-ipproċessar' tfisser sustanzi kontrollati użati bħala aġenti kimiċi tal-ippro
ċessar f'dawk l-applikazzjonijiet elenkati fl-Anness III VI, fi stallazzjonijiet eżistenti fl-
1 ta' Settembru 1997, u fejn l-emissjonijiet huma insinifikanti. Il-Kummissjoni g
ħandha, fid-dawl ta' dawk il-kriterji u bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), 
tistabbilixxi lista ta' intrapriżi li fihom l-użu ta' sostanzi kontrollati bħala aġenti ta' pro
ċessar għandu jkun permess, waqt li tistabbilixxi livelli massimi ta' emissjoni għal kull 
intrapriża konċernata. Tista', bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), temenda 
l-Anness VI kif ukoll il-lista ta' intrapriżi riferiti hawn fuq fid-dawl ta' informazzjoni 
ġdida jew żviluppi tekniċi, inkluż ir-reviżjoni provduta fid-Deċiżjoni X/14 tal-Laqgħa 
tal-Partijiet għall-Protokoll,

(9)- "produttur" tfisser kull persuna naturali jew legali li timmanifattura sustanzi kontrollati 
 jew sustanzi ġodda  fil-Komunità,

(10)- 'produzzjoni' tfisser l-ammont ta' sustanzi kontrollati prodotti  , inkluż l-ammont li 
ġie prodott bħala prodott sekondarju , li minnhom  minnu  jitnaqqas l-
ammont distrutt  meqrud  b'teknoloġiji approvati mill-Partijiet u li minnhom 
jitnaqqas l-ammont kompletament użat bħala materjal jew bħala aġent ta' proċessar fil-
manifattura ta' kimiċi oħra. L-ebda ammont irkuprat, irriċiklat jew reklamat ma g
ħandu jkun meqjus bħala 'produzzjoni',

(11)- 'bil-potenzjal li jagħmel  il-potenzjal ta'  ħsara lil  għal l-ożonu' tfisser iċ-
ċifra speċifikata fit-tielet kolonna ta'l-Anness I  u II  li tirrapreżenta l-effett 
potenzjali ta' kull sustanza kkontrollata  jew sustanzi ġodda  fuq is-saff tal-o
żonu,
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21 ĠU L 145, 4.6.2008, p. 1.
22 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 955/1999 (

ĠU L 119, 7. 5.1999, p. 1 ).

(12)- 'il-livell ikkalkulat' tfisser kwantità ddeterminata billi tkun immultiplikata l-kwantità ta' 
kull sustanza kkontrollata bil-potenzjal tagħha li tagħmel  ta'  ħsara lil  g
ħal  l-ożonu u biż-  billi jiżdiedu  flimkien, għal kull grupp ta' sustanzi 
kontrollati fl-Anness I separatament, iċ-ċifri li jirriżultaw,

(13)- 'razzjonalizzazzjoni industrijali' tfisser it-trasferiment jew bejn Partijiet jew fi Stat 
Membru ta' kollox tal-livell ikkalkulat  kollu  tal-produzzjoni ta' produttur wie
ħed lill-ieħor jew ta' porzjon  minnu  , għall-iskop ta' ottimizzazzjoni  l-aqwa 
titjib  tal-effiċjenza ekonomika jew li jwieġeb  b'reazzjoni  għal nuqqasijiet 
antiċipati fil-fornitura bħala riżultat tal-għeluq ta' impjanti,

 ġdid

(14) 'importazzjoni' tfisser kwalunkwe dħul ta' oġġetti fit-territorju doganali tal-Komunità,

(15) 'esportazzjoni' tfisser il-ħruġ ta' oġġetti Komunitraji mit-territorju doganali 
Komunitarju jew ta' oġġetti li mhumiex Komunitarji fil-każ ta' esportazzjoni mill-ġdid, 
kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill21.

 2037/2000 Art. 2 (adattat)
 ġdid

(16)- 'tqegħid fuqis-suq' tfisser il-fornitura jew  id-disponibilità għall- li jkun provdut 
lilpartijiet terzi, kontra pagament  bi ħlas  jew mingħajr ħlas,  u tinkludi r-
rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 450/2008  ta' 
sostanzi kontrollati jew prodotti li jkun fihom sostanzi kontrollati koperti b'dan ir-
Regolament,

(17)- 'użu' tfisser l-utilizzazzjoni ta' sustanzi kontrollati  jew sustanzi ġodda  fil-
produzzjoni jew manteniment  il-manutenzjoni  , partikolarment fil-mili  mill-
ġdid  , ta' prodotti jew tagħmir jew fi proċessi oħra ħlief għal materjal użat għall-
produzzjoni u l-użu ta' aġent ta' proċessar,

- "sistema riversibbli ta' arja kondizzjonata/pompa tas-sħana" tfisser l-għamla flimkien 
ta' partijiet inter-konnessi li jkun fihom refriġerant li jikkostitwixxu ċirkuwitu magħluq 
ta' rifriġerazzjoni, li fihom ir-rifriġerant ikun ċirkulat għall-iskopijiet li jestratta u jneħ
ħi s-sħana (i.e. li tkessaħ, li ssaħħan), proċessi li huma riversibbli billi l-evaporaturi u l-
kondensaturi huma disinjati li jinbidlulhom il-funzjonijiet tagħhom,

- "proċessar il-ġewwa" tfisser il-proċedura  provduta fl-Artikolu 114(1)(a) tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-
Kodiċi Doganali tal-Komunità 22,

(18)- 'irkupru' tfisser il-ġbir u l-ħażna ta' sustanzi kontrollati minn, pereżempju, makkinarju, 
tagħmir jew reċipjenti matul it-tiswija  is-servisjar  jew qabel ma jkun imneħħi
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 ir-rimi  ,

(19)- 'riċiklaġġ' tfisser l-użu mill-ġdid ta' sustanza kkontrollata li tkun ġiet irkuprata wara 
proċess bażiku ta' tindif bħalma hu permezz ta' filtru  bħall-filtrazzjoni  jew it-
tnixxif. Għal refriġeranti, ir-riċiklaġġ normalment jinvolvi il-mili mill-ġdid fit-tagħmir 
li ta' spiss isir fuq il-post,

(20)- 'reklamazzjoni' tfisser ir-ri l-ipproċessar mill-ġdid u t-titjib ta' sustanza kkontrollata li 
tkun  ġiet  irkuprata permezz ta' proċessi bħalma huma bil-filtru  l-
filtrazzjoni , bit-tnixxif, bid-distillazzjoni u bi t-trattament kimiku sabiex jerġa' jġib 
is-sustanza għal-livell speċifikat ta' eżekuzzjoni  kwalità ekwivalenti għall-materjal 
verġni , li ta' spiss tinvolvi proċessar mhux fuq il-post imma f'faċilità ċentrali,

(21)- 'impriża' tfisser kull  kwalunkwe  persuna naturali jew legali:

li tipproduċi, tirriċikla  jew tirreklama  biex tqiegħed  għat-tqegħid (a)
fuqis-suq  ,  jew tuża  jew teqred  sustanzi kontrollati  jew 
sustanzi ġodda  għal skopijiet industrijali jew kummerċjali fil-Komunità, 

li tirrilaxxa  timporta  dawk is-sustanzi impurtati għal ċirkolazzjoni libera (b)
fil-Komunità, jew 

li tesporta dawk is-sustanzi mill-Komunità għal skopijiet industrijali jew (c)
kummerċjali.

 ġdid

(22) 'applikazzjonijiet ta' kwarantina' tfisser trattamenti biex jiġu evitati l-introduzzjoni, l-
istabbiliment jew il-firxa ta' annimali ta' ħsara kontrollati uffiċjalment ta' importanza 
potenzjali għaż-żoni f'periklu minnhom u fejn għadhom mhumiex preżenti, jew huma 
preżenti iżda mhux mifruxin b'mod wiesgħa, inkluż mard, jew biex jiġi żgurat il-
kontroll tagħhom imwettaq jew awtorizzat minn awtorità nazzjonali;

(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.

 2037/2000 (adattat)
 ġdid

KAPITOLU II

SKEDA TA' ELIMINAZZJONI GRADWALI  SUSTANZI 
KONTROLLATI 

Artikolu 34

Adlib Express Watermark



MT 26 MT

Kontroll tal-produzzjoni ta' sostanzi kontrollati  Produzzjoni 

1. Soġġett għall-paragrafi 5 sa 10, il-  Il- produzzjoni ta'  sustanzi kontrollati għajr g
ħall-idroklorofluworokarbonji  dawn li ġejjin għandha tkun projbita:

(a) klorofluworokarbonji;

(b) klorofluworokarbonji aloġenati sħaħ oħra;

(ċ) aloni;

(d) karbonju-tetrachloride;

(e) 1,1,1-tri-kloroetanu;

(f) idrobromofluwokarbonji.

 1804/2003 Art. 1.3 (adattat)

(g) il-bromoklorometane

 2037/2000 Art. 3(1) 
subparagrafu 2 (adattat)

Fid-dawl tal-proposti magħmula mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha, bi qbil mal-pro
ċedura riferita fl-Artikolu 18(2), tapplika l-kriterji imniżżla fid-Direttiva IV/25 tal-Partijiet 
sabiex tiddetermina kull sena l-użu essenzjali li għalih il-produzzjoni u l-importazzjoni ta' 
sostanzi kontrollati riferiti fl-ewwel sottoparagrafu tista' tkun permessa fil-Komunità u min 
huma dawk l-utenti li jistgħu jieħdu vantaġġ ta' dak l-użu essenzjali. Din il-produzzjoni u l-
importazzjoni għandha titħalla biss jekk l-ebda alternattiva adegwata jew riċiklata jew 
reklamata riferita fl-ewwel sottoparagrafu ma tkun disponibbli minn xi wieħed mill-Partijiet.

 2037/2000 Art. 3(2) (adattat)

2. (i) Soġġett għall-paragrafi 5 u 10, kull produttur u importatur għandu jassigura li:

(a) il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fil-perjodu mill-1 ta' 
Jannar sal-31 ta' Dicembru 1999 u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma jeċċedix 
75 % tal-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fl-1991;

(b) il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fil-perjodu mill-1 
ta' Jannar sal-31 ta' Dicembru 2001 u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma je
ċċedix 40 % tal-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fl-
1991;

(ċ) il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fil-perjodu mill-1 
ta' Jannar sal-31 ta' Dicembru 2003 u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma je
ċċedix 25 % tal-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' bromid tal-metil fl-
1991;
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(d) ma jipproduċix ebda bromid tal-metil wara l-31 ta' Diċembru 2004.

Il-livelli kalkulati riferiti fis-sottoparagrafi (a), (b), (ċ) u (d) m'għandhomx jinkludu l-
ammont ta' bromid tal-metil prodott għall-applikar ta' kwarantina jew ta' qabel it-tag
ħbija.

Fid-dawl tal-proposti magħmula mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha, bi qbil 
mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), tapplika l-kriterji imniżżla fid-Deċiżjoni IX/6 
tal-Partijiet, flimkien mal-kriterji l-oħra relevanti mifthiema mill-partijiet, sabiex ikun 
determinat kull sena l-użu kritiku li għalih il-produzzjoni, l-importazzjoni u l-użu ta' 
bromid tal-metil jista' jkun permess fil-Komunità wara l-31 ta' Diċembru 2004, il-
kwantitajiet u l-użu li għandu jkun permess u l-utenti li jistgħu jieħdu vantaġġ ta' l-e
żenzjoni kritika. Din il-produzzjoni u l-importazzjoni għandha titħalla biss jekk l-ebda 
alternattiva adegwata jew bromid tal-metil riċiklat jew reklamat ma jkunx disponibbli 
minn xi wieħed mill-Partijiet.

F'emerġenza, meta jinqala' mingħajr mistenni xi pesti jew mard partikolari u hekk ikun 
meħtieġ, il-Kummissjoni, fuq talba ta' l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru, tista 
tawtorizza l-użu temporanju ta' bromid tal-metil. Awtorizzazzjoni bħal din għandha 
tkun applikabbli għal perjodu li ma jeċċedix 120 jum u għal kwantità li ma teċċedix 
20 tunnellata.

 2037/2000 Art. 3(3) (adattat)
 ġdid

23. Soġġett għall-paragrafi 8, 9 u 10 kull  Kull  produttur għandu jassigura  ji
żgura  dan li ġej  li:

il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fil-perjodu mill-1 
ta' Jannar 2000 sal-31 ta' Dicembru 2000 u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma je
ċċedix il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(b) il-livell kkalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fil-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2008  2010  sal-31 ta' Dicembru 2008  2010  u f'kull 
perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma jaqbiżxjeċċedix 35 % tal-livell ikkalkulat tal-
produzzjoni tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(bċ) 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 jaqbiżxjeċċedix 20  14  % tal-livell ikkalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' 
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(cd) il-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' idroklorofluworokarbonji fil-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Dicembru 2020 u f'kull perjodu ta' 12-il xahar ta' wara 
ma jeċċedix 15 % tal-livell kalkulat tal-produzzjoni tiegħu ta' 
idroklorofluworokarbonji fl-1997;

(e) ma jipproduċix  l- ebda idroklorofluworokarbonjiu wara l-31 ta' Diċembru 
 2019  2025.
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Qabel il-31 ta' Diċembru 2002, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-livell tal-produzzjoni ta' 
idroklorofluworokarbonji bl-iskop li tiddetermina:

jekk in-nuqqas fil-produzzjoni qabel is-sena 2008 għandux ikun propost, u/jew–

jekk tibdil fil-livelli tal-produzzjoni kif provdut taħt (b), (ċ) u (d) għandux ikun –
propost.

Din ir-reviżjoni għandha tieħu kont ta' l-iżvilupp tal-konsum mad-dinja kolla ta' 
idrochlorofluorocarbon, l-esportazzjoni ta' idrochlorofluorocarbon mill-Komunità u minn pajji
żi oħra ta' l-OECD u d-disponibiltà teknika u ekonomika ta' sostanzi jew teknloġiji alternattivi 
kif ukoll ta' l-iżviluppi relevanti internazzjonali taħt il-Protokoll.

 2037/2000 Art. 3 (adattat)

4. Il-Kummissjoni għandha toħroġ liċenzji lill-utenti identifikati skond it-tieni sottoparagrafu 
tal-paragrafu 1 u tal-paragrafu 2(ii) u għandha tinnotifikahom bl-użu li għalih huma jkunu ġew 
awtorizzati u s-sostanzi u l-kwantitajiet tagħhom li huma jkunu awtorizzati li jużaw. 

5. Produttur jista' jkun awtorizzat mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih il-
produzzjoni relevanti tal-produttur tkun tinsab sabiex jipproduċi sostanzi kontrollati riferiti fil-
paragrafi 1 u 2 bil-għan li jintlaħqu t-talbiet, liċenzjati skond il-paragrafu 4. L-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat għandha tinnotifika minn qabel lill-Kummisssjoni bl-
intenzjoni tagħha li toħroġ awtorizzazzjoni bħal din.

6. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih tkun tinsab il-produzzjoni relevanti tal-
produttur tista' tawtorizza lil dak il-produttur biex jeċċedi l-livelli kalkulati tal-produzzjoni 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 sabiex jissodisfa il-ħtiġiet bażiċi domestiċi tal-Partijiet bis-saħħa ta' 
l-Artikolu 5 tal-Protokoll, kemm-il darba l-livelli żejda kalkulati tal-produzzjoni ta' l-Istat 
Membru konċernat ma jeċċedix dawk permessi għal dak il-għan bl-Artikoli 2A sa 2E u 2H tal-
Protokoll għall-perjodi in kwistjoni. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat g
ħandha tinnotifika minn qabel lill-Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li toħroġ awtorizzazzjoni 
bħal din.

7. Sal-limitu permess bil-Protokoll, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih tkun tinsab il-
produzzjoni relevanti tal-produttur, tista' tawtorizza lil dak il-produttur biex jeċċedi l-livelli 
kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 sabiex tissodisfa l-użu essenzjali, jew 
kritiku tal-Partijiet fuq talba tagħhom. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat g
ħandha tinnotifika minn qabel lill-Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li tagħti din l-
awtorizzazzjoni. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat għandha tinnotifika minn 
qabel lill-Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li toħroġ awtorizzazzjoni bħal din.

8. Sal-limitu permess mill-Protokoll, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih tkun tinsab 
il-produzzjoni relevanti tal-produttur, tista' tawtorizza lil dak il-produttur biex jeċċedi l-livelli 
kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 7 għall-iskop ta' razjonalizzazzjoni 
industrijali fl-Istat Membru konċernat, kemm-il darba l-livelli kalkulati tal-produzzjoni ta' dak l-
Istat Membru ma jeċċedux is-somma tal-livelli kalkulati tal-produzzjoni tal-produtturi domesti
ċi kif stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 7 għall-perjodi in kwistjoni. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru konċernat għandha tinnotifika minn qabel lill-Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li to
ħroġ awtorizzazzjoni bħal din.
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9. Sal-limitu permess mill-Protokoll, il-Kummissjoni tista', bi ftehim mal-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru li fih tkun tinsab il-produzzjoni relevanti tal-produttur, tawtorizzah biex jeċ
ċedi l-livelli kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 8 għall-iskop ta' 
razjonalizzazzjoni industrijali bejn l-Istati Membri, kemm-il darba l-livelli totali kalkulati tal-
produzzjoni ta' dak l-Istat Membru konċernat ma jeċċedix is-somma tal-livelli kalkulati tal-
produzzjoni tal-produtturi domestiċi kif stabbilit fil-paragrafi 1 sa 8 għall-perjodi in kwistjoni. 
Il-ftehim ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih ikun hemm l-intenzjoni li titnaqqas il-
produzzjoni hija wkoll meħtieġa.

10. Sal-limitu permess mill-Protokoll, il-Kummissjoni tista', bi ftehim kemm mal-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru li fih il-produzzjoni relevanti tal-produttur tkun tinsab u wkoll 
mal-gvern tal-Parti terza konċernata, tawtorizza lil produttur li jgħaqqad il-livelli kalkulati tal-
produzzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 9 mal-livelli kalkulati tal-produzzjoni permessi lil 
produttur f'terza Parti taħt il-Protokoll u li l-leġislazzjoni nazzjonali tal-produttur għall-iskop 
ta' razjonalizzazzjoni industrijali ma terza Parti, kemm-il darba l-kalkolu flimkien tal-livelli tal-
produzzjoni miż-żewġ produtturi ma jeċċedix is-somma kalkulata tal-livelli permessi lill-
produttur tal-Komunità taħt il-paragrafi 1 sa 9 u l-livelli kalkulati tal-produzzjoni permessi lit-
terza Parti taħt il-Protokoll u l-leġislazzjoni nazzjonali relevanti.

 2037/2000 Art. 4 (adattat)

Artikolu 45

Kontroll tat-Ttqegħid fuqis-suq u użu ta' sostanzi kontrollati

 2037/2000 Art. 4(1) (adattat)
1 Art. 2 ir-raba' inċiż it-tieni 
sentenza

1. Soġġett għall-paragrafi 4 u 5,iIt-tqegħid fuqis-suq u l-użu ta' dawn is-sustanzi kontrollati 
1 . Din id-definizzjoni ma għandhiex tkopri kull sustanza kkontrollatali  mhumiex  hija
 fi  prodott iffabbrikat għajr għall- kontenitur użat għat-trasport jew għall-ħażna ta’ 
din k  is-sustanza, jew mill-produzzjoni mhux intenzjonata u ko-inċidentali matul pro
ċess tal-fabbrikazzjoni, minn ħażna għat-tmigħ mhix reaġita, jew mill-użu bħala aġent tal-pro
ċessar li jkun preżenti fis-sustanzi kimiċi bħala impuritajiet tat-traċċja, jew li jkun maħruġ
barra matul il-fabbrikazzjoni jew it-tqandil tal-prodott, għandu jkun projbit  għandhom 
ikunu projbiti  .:

(a) klorofluworokarbonji;

(b) klorofluworokarbonji aloġenati sħaħ oħra;

(ċ) aloni;

(d) karbonju-tetrachloride;

(e) 1,1,1-tri-kloroetanu;

(f) idrobromofluwokarbonji.
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 1804/2003 Art. 1.4(a) (adattat)

(g) il-bromoklorometane.

 2037/2000 4(4)(v) (adattat)

2. Ħlief għall-użu  użi   imsemmija fl-Artikolu 13  mniżżla fl-Anness VIII, 
sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar u estingwituri  tagħmir għat-tifi  tan-nar li jkun fihom 
aloni, għandhom ikunu dikommissjonati  rtirati  qabel il-31 ta' Diċembru 2003, u l-aloni 
għandhom ikunu rkuprati skont l-Artikolu  22  16.

 2037/2000 Art. 4(1) 
subparagrafu 2 (adattat)

Il-Kummissjoni tista', wara talba minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru u bi qbil mal-pro
ċedura referita fl-Artikolu 18(2), tawtorizza eżenzjoni temporanja sabiex tħalli l-użu ta' 
klorofluworokarbonji sal-31 ta' Diċembru 2004 f'mekkaniżmi ta' konsenja għal tagħmir li jkun 
ermetikament siġillat biex ikunu impjantati fil-ġisem uman għall-kunsinna ta' dożi mkejla ta' 
medikazzjoni, u sal-31 ta' Diċembru 2008, f'applikazzjonijiet eżistenti militari, meta jkun muri 
li, għal użu partikolari, sostanzi jew teknoloġiji alternattivi li jkunu teknikament u 
ekonomikament prattiċi ma jkunux disponibbli jew ma jkunux jistgħu jintużaw.

 2037/2000 Art. 4(2) (adattat)

2. i) Soġġett għall-paragrafi 4 u 5, kull produttur u importatur għandu jassigura li: 

(a) il-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li hu jqiegħed fuq is-suq jew li juża huwa 
stess fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 1999 sal-31 ta' Diċembru 1999 u f'kull 
perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma jeċċedix 75 % tal-livell kalkulat ta' bromid tal-
metil li hu qiegħed fuq is-suq jew uża huwa stess fl-1991;

(b) il-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li huwa jqiegħed fuq is-suq jew li juża 
huwa stess fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2001 sal-31 ta' Diċembru 2001 u f'kull 
perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma jeċċedix 40 % tal-livell kalkulat ta' bromid tal-
metil li huwa qiegħed fuq is-suq jew huwa stess uża fl-1991;

(ċ) il-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li hu jqiegħed fuq is-suq jew li juża huwa 
stess fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2003 sal-31 ta' Diċembru 2003 u f'kull 
perjodu ta' 12-il xahar ta' wara ma jeċċedix 25 % tal-livell kalkulat ta' bromid tal-
metil li hu qiegħed fuq is-suq jew huwa stess uża fl-1991;

(d) ma jpoġġi l-ebda bromid tal-metil fuq is-suq jew juża huwa stess wara l-31 
ta' Diċembru 2004.

Sal-limitu permess mill-Protokoll, il-Kummissjoni għandha, wara talba minn awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru u bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), tagħmel 
aġġustament għal-livell kalkulat ta' bromid tal-metil riferit fl-Artikolu 3(2)(i)(ċ) u s-
sottoparagrafu (ċ) fejn ikun muri li dan ikun meħtieġ biex jilħaq il-ħtiġiet ta' dak l-
Istat Membru, minħabba li alternattivi jew sostituti teknikament u ekonomikament 
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prattiċi, li huma aċċettabli mill-punto di vista ta' l-ambjent u s-saħħa ma jkunux 
disponibbli jew ma jkunux jistgħu jintużaw.

Il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-Istati Membri, għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp, 
inkluż ir-riċerka, u l-użu ta' alternattivi għall-bromid tal-metil malajr kemm jista jkun.

(ii) Soġġett għall-paragrafu 4, it-tqegħid fuq is-suq u l-użu ta' bromid tal-metil minn 
intrapriżi apparti minn produtturi jew importaturi għandu jkun projbit wara l-31 ta' Di
ċembru 2005.

(iii) Il-livelli kalkulati riferiti fis-sottoparagrafi (i)(a), (b), (ċ) u (d) u (ii) m'għandhomx 
jinkludu l-ammont ta' bromid tal-metil prodott jew impurtat għall-użu ta' kwarantina 
jew ta' qabel il-kunsinna. Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2001 sal-31 ta' Diċembru 
2001 u għal kull perjodu ta' wara ta' 12-il xahar, kull produttur jew importatur għandu 
jassigura li l-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li huwa jqiegħed fuq is-suq jew juża 
huwa stess għal użu ta' kwarantina jew ta' qabal jintbagħtu m'għandux jeċċedi il-
medja tal-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li huwa qiegħed fuq is-suq jew li huwa 
stess uża għall-kwarantina u qabel il-kunsinna għas-snin 1996, 1997 u 1998. 

Kull sena l-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni tal-kwantitajiet 
ta' bromid tal-metil awtorizzat għall-kwarantina u għal qabel il-kunsinna użat fir-
territorju tagħhom, għalfejn intuża l-bromid tal-metil, u l-progress fl-evalwazzjoni u l-
użu ta' alternattivi.

Il-Kummissjoni għandha, bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), tieħu miżuri 
sabiex tnaqqas il-livell kalkulat ta' bromid tal-metil li produtturi u importaturi jistgħu 
jpoġġu fuq is-suq jew jużaw huma stess għall-kwarantina u għal qabel il-kunsinna fid-
dawl ta' sostanzi jew teknoloġiji alternattivi teknikament u ekonomikament disponibbli 
u ta' l-iżviluppi internazzjonali relevanti taħt il-Protokoll.

(iv) Il-limiti total kwantitattivi għat-tqegħid fuq is-suq jew ta' l-użu minnhom stess 
minn produtturi u importaturi ta' bromid tal-metil huma mniżżla fl-Anness III. 

 2037/2000 Art. 4(3) (adattat)
1 2039/2000 Art. 1

3. (i) Soġġett għall-paragrafi 4 u 5 u għall-Artikolu 5(5):

(a) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew li jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 1999 sal-31 
ta' Diċembru 1995 u fil-perjodu ta' wara ta' 12-il xahar m'għandux jeċċedi is-
somma ta':

2.6 % tal-livell kalkulat ta' klorofluworokarbonji li produtturi u –
importaturi qiegħdu fuq is-suq jew użaw huma stess fl-1989, u

il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi –
qiegħdu fuq is-suq jew użaw huma stess fl-1989;

(b) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2001 sal-31 ta' 
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Diċembru 2001 m'għandux jeċċedi is-somma ta':

2,0 % tal-livell kalkulat ta' klorofluworokarbonji li produtturi u –
importaturi qiegħdu fuq is-suq jew użaw huma stess fl-1989, u

il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi –
qiegħdu fuq is-suq jew użaw huma stess fl-1989;

(ċ) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' 
Diċembru 2002 m'għandux jeċċedi 85 % tal-livell kalkulat skond is-
sottoparagrafu (b);

(d) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2003 sal-31 ta' 
Diċembru 2003 m'għandux jaċċedi 45 % tal-livell kalkulat skond is-
sottoparagrafu (b);

(e) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2004 sal-31 ta' 
Diċembru 2004 m'għandux jeċċedi 30 % tal-livell kalkulat skond is-
sottoparagrafu (b);

(f) il-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li produtturi u importaturi jqieg
ħdu fuq is-suq jew jużaw huma stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' 
Diċembru 2008 u f'kull perjodu ieħor ta' wara ta' 12-il xahar m'għandux jeċċedi 
25 % tal-livell kalkulat skond is-sottoparagrafu (b);

(g) produtturi u importaturi m'għandhomx ipoġġu idroklorofluworokarbonji fuq 
is-suq jew jużawhom huma stess wara l-31 ta' Diċembru 2009;

(h) kull produttur u importatur għandu jassigura li l-livell kalkulat ta' 
idroklorofluworokarbonji li huwa jqiegħed fuq is-suq jew li juża huwa stess fil-
perjodu mill-1 ta' Jannar 2001 sal-31 ta' Diċembru 2001 u fil-perjodu ta' wara ta' 
12-il xahar m'għandux jeċċedi, bħala persentaġġ tal-livelli kalkulati stabbiliti 
f(a) sa (ċ), 1 is-sehem tal-perċentwali assenjat lilu fl-1999 ;

 1366/2006 Art. 1 (adattat)

(i) B'deroga mill-punt (h), kull produttur u importatur fir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u 
s-Slovakkja għandu jiżgura li l-livell kalkulat ta' idroklorofluworokarbonji li 
huwa jqiegħed fis-suq jew juża għalih innifsu ma għandux jaqbeż, bħala per
ċentwal tal-livelli kalkulati mniżżla fil-punti (b), (d), (e) u (f), il-medja tas-sehem 
perċentwali mis-suq fl-2002 u l-2003.

 2037/2000 Art. 4(3) (adattat)

(ii) Qabel l-1 ta' Jannar 2001, il-Kummissjoni għandha, bi qbil mal-proċedura riferita fl-
Artikolu 18(2), tiddetermina mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta' kwoti lil kull 
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produttur u importatur tal-livelli kalkulati stabbiliti f'(d) sa (f), applikabbli għall-
perjodu mill-1 ta' Jannar 2003 sal-31 ta' Diċembru 2003 u f'kull perjodu ta' wara ta' 12-
il xahar.

(iii) Fil-każ ta' produtturi, il-kwantitajiet riferiti f'dan il-paragrafu għandhom japplikaw 
għall-ammonti ta' idroklorofluworokarbonji puri li huma jqiegħdu fuq is-suq jew ju
żaw huma stess fil-Komunità u li kienu ġew prodotti fil-Komunità.

(iv) Il-limiti totali kwantitattivi għat-tqegħid fuq is-suq jew għall-użu tagħhom stess 
minn produtturi u importaturi ta' idroklorofluworokarbonji huma mniżżla fl-Anness 
III.

 2037/2000 Art. 4(4) (adattat)

4. (i) (a) Il-paragrafi 1, 2 u 3 m'għandhomx ikunu applikabbli għat-tqegħid fuq is-suq ta' 
sostanzi kontrollati għal distruzzjoni fil-Komunità b'teknoloġiji approvati mill-Partijiet; 

(b) il-paragrafi 1, 2 u 3 m'għandhomx japplikaw għat-tqiegħid fuq is-suq u l-użu 
ta' sostanzi kontrollati jekk:

dawn ikunu wżati bħala materjal għall-produzzjoni jew bħala aġent ta' pro–
ċessar; jew 

ikunu wżati biex jilħqu t-talbiet liċenzjati għall-użu essenzjali ta' dawk l-–
utenti identifikati kif stabbilit fl-Artikolu 3(1) u biex jilħqu t-talbiet li
ċenzjati ta' użu kritiku ta' dawk l-utenti identifikati kif stabbilit fl-Artikolu 
3(2) jew biex jilħqu t-talbiet għal applikazzjonijiet temporanji ta' emer
ġenza bi qbil mal-Artikolu 3(2)(ii).

(ii) Il-paragrafu 1 m'għandux ikun applikabbli għat-tqegħid fuq is-suq, minn intrapriżi 
apparti minn produtturi, ta' sostanzi kontrollati għall-manteniment jew għas-servizz lil 
tagħmir ta' rifreġerazzjoni jew ta' arja kundizzjonata sal-31 ta' Diċembru 1999.

(iii) Il-paragrafu 1 m'għandux ikun applikabbli għall-użu ta' sostanzi kontrollati għall-
manteniment jew biex jagħtu servizz lil tagħmir ta' rifreġerazzjoni jew ta' l-arja 
kundizzjonata jew fi proċessi ta' fingerprinting sal-31 ta' Diċembru 2000.

 1804/2003 Art. 1.4(b) (adattat)

(iv) Il-paragrafu 1 (ċ) ma għandux japplika għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ l-aloni li 
jkunu ġew irduprati, irriċiklati jew irriklamati fis-sistemi eżistenti tal-protezzjoni min-
nar sal-31 ta’ Diċembru 2992 jew għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ l-aloni għal użi kriti
ċi kif iddikjarati fl-Anness VII. Kull sena l-awtoritajiet kompeteni ta’ l-Istati Membri g
ħandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet ta’ l-aloni wżati għal użi kriti
ċi, bil-miżuri meħuda sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom u bi stima ta’ dawn l-
emissjonijiet, u bl-attivitajiet korrenti sabiex jidentifikaw u jużaw alternattivi adegwati.
Kull sena il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-użi kritiċi elenkati fl-Anness VII u, jekk 
meħtieġ, tadotta modifiki u, meta xieraq, skedi taż-żmien sabiex iħalluhom jispiċċaw, 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà l-alternattivi kemm teknoloġiċi u kemm ekonomiċi 
probabbli ta’ suċċess jew teknoloġiji li huma aċċettabbli mil-lat ta’ l-ambjent u tas-sa
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ħħa, skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2).

 2037/2000 4(4) (adattat)

(v) Ħlief għall-użu mniżżla fl-Anness VIII, sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar u 
estingwituri tan-nar li jkun fihom aloni, għandhom ikunu dikommissjonati qabel il-31 
ta' Diċembru 2003, u l-aloni għandhom ikunu rkuprati skond l-Artikolu 16. 

5. Kull produttur jew importatur intitolat biex iqiegħed sostanzi kontrollati riferiti f'dan l-
Artikolu fuq is-suq jew li jagħmel użu minnhom huwa stess jista' jittrasferixxi dak id-dritt f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-kwantitajiet kollha jew parti minnhom ta' dak il-grupp ta' sostanzi 
stabbiliti skond dan l-Artikolu, lil xi produttur jew importatur ieħor ta' dak il-grupp ta' sostanzi 
fil-Komunità. Kull trasferiment bħal dan għandu jkun notifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni. It-
trasferiment tad-dritt li jqiegħed fuq is-suq jew li juża m'għandux jimplika d-dritt l-ieħor li 
jipproduċi jew li jimporta.

 1804/2003 Art. 1.4(c) (adattat)

6. L-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom il-
klorofluworokarboni, għajr klorofluworokarboni oħra aloġenati għal kollox, l-aloni, it-
tetraklorur tal-karbonju, il-1,1,1-trikloroetane, l-idrobromofluworokarboni u l-
bromoklorometane għandhom jiġu pprojbiti, bl-eċċezjoni tal-prodotti u t-tagħmir li għalihom 
ikun ġie awtorizzat l-użu tas-sustanza kkontrollata rispettiva skond it-tieni subparagrafu ta’ l-
Artikolu 3(1) jew ikun elenkat fl-Anness VII. Il-prodotti u t-tagħmir murija li jkunu ġew 
iffabbrikatri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx ikunu koperti b’din il-
projbizzjoni. 

 2037/2000 Art. 5 (ġdid)

Artikolu 5

Kontrol ta' l-użu ta' idroklorofluworokarbonji

1. Soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin, l-użu ta' idroklorofluworokarbonji għandu jkun 
projbit: 

(a) fl-aerosols;

(b) bħala solventi:

(i) fl-użu ta' solventi mhux f'kontenituri inkluż sostanzi li jnaddfu li jkunu 
f'kontenturi bit-tapp jinfetaħ u sistemi ta' tneħħija ta' l-ilma li jkunu f'kontenituri 
bit-tapp jinfetaħ mingħajr żoni ta' rifreġerazzjoni, f'adesivi u aġenti li jaqilghu il-
forma meta ma jintużawx f'apparat magħluq, għat-tindif ta' katusi meta il-
idroklorofluworokarbonji ma jkunux irkuprati;

(ii) mill-1 ta' Jannar 2002, fl-użu tas-solventi kollha, bl-eċċezzjoni ta' tindif bi 
preċiżjoni ta' komponenti elettriċi u komponenti oħra fl-applikazzjonita' l-
aerospazjali u aeronawtika meta l-projbizzjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-31 ta' 
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Diċembru 2008;

(ċ) bħala rifreġeranti:

(i) f'tagħmir prodott wara l-31 ta' Diċembru 1995 għall-użu li ġejjin:

f'sistemi ta' evaporazzjoni diretta li ma jkunux fil-magħluq,–

f'friġġijiet u freezers domestiċi,–

f'sistemi ta' l-arja kundizzjonata ta' vetturi bil-mutur, u vetturi off-road jew –
trailers li joperaw b'xi sors ta' enerġija, ħlief għall-użu militari meta l-
projbizzjoni tidħol fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2008,

fis-sistema ta' l-arja kundizzjonata tat-trasport pubbliku,–

(ii) fl-arja kundizzjonata tat-trasport bil-ferrovija, f'tagħmir prodott wara l-31 ta' 
Diċembru 1997;

(iii) mill-1 ta' Jannar 2000, f'tagħmir prodott wara l-31 ta' Diċembru 1999 għall-
użu li ġejjin:

fi mħażen tal-friża u magazzinaġġi pubbliċi u ta' distribuzzjoni,–

f'tagħmir ta' 150 kw jew aktar, shaft input,–

(iv) mill-1 ta' Jannar 2001, fl-apparat l-ieħor kollu ta' rifreġerazzjoni u ta' arja 
kundizzjonata prodotti wara l-31 ta' Diċembru 2000, bl-eċċezzjoni ta' tagħmir 
imwaħħal ta' arja kundizzjonata, b'kapaċità li jkessaħ ta' anqas minn 100 kw, 
meta l-użu ta' idroklofluworokarbonji għandu jkun projbit mill-1 ta' Lulju 2002 
f'tagħmir prodott wara t-30 ta' Ġunju 2002 u f'sistemi riversibbli ta' arja 
kondizzjonata/pompa tas-sħana meta l-użu ta' idroklorofluworokarbonji għandu 
jkun projbit mill-1 ta' Jannar 2004 fit-tagħmir kollu prodott wara l-31 ta' Di
ċembru 2003;

(v) mill-1 ta' Jannar 2010, l-użu ta' idroklorofluworokarbonji puri għandu jkun 
projbit fil-manteniment u l-għoti ta' servizzi lill-apparat ta' rifreġerazzjoni u arja 
kundizzjonata li jkun jeżisti f'dik id-data; il-idroklorofluworokarbonji kollha g
ħandhom ikunu projbiti mill-1 ta' Jannar 2015. 

Qabel il-31 ta' Diċembru 2008 il-Kummissjoni għandha tirrevedi id-disponibilità 
teknika u ekonomika ta' l-alternattivi għal idroklorofluworokarbonji riċiklati.

Ir-reviżjoni għandha tieħu kont tad-disponibilità ta' alternattivi tekniċi u 
ekonomiċi prattiċi għall-idroklorofluworokarbonji f'tagħmir eżistenti ta' rifre
ġerazzjoni bil-għan li jkun evitat it-tneħħija mhux xierqa ta' tagħmir.

Alternattivi għall-konsiderazzjoni għandu jkollhom effett ta' ħsara sinifikament 
inqas fuq l-ambjent mill-idroklorofluworokarbonji.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-riżultati tar-reviżjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Hi għandha, kif xieraq, bi qbil mal-proċedura riferita fl-

Adlib Express Watermark



MT 36 MT

Artikolu 18(2), tieħu deċiżjoni dwar jekk taddattax id-data tal-1 ta' Jannar 
2015;

(d) għall-produzzjoni ta' foams:

(i) għall-produzzjoni tal-foams kollha ħlief ta' foams għal ġilda integrali għall-u
żu f'applikazjonijiet u foams riġidi ta' insular;

(ii) mill-1 ta' Ottubru 2000, għall-produzzjoni ta' foams ta' ġilda integrali għall-u
żu f'applikazzjonijiet ta' sigurezza u għall-foams ta' polyethylene riġida għall-
insular;

(iii) mill-1 ta' Jannar 2002, għall-produzzjoni ta' polystyrene riġida estruża ta' 
foams għall-insular, ħlief meta użati għat-trasport insulat;

(iv) mill-1 ta' Jannar 2003, għall-produzzjoni ta' foams tal-polyurethane għal tag
ħmir, ta' foams ta' polyurethane flessibbli miksi b'laminati u għal pannelli 
sandwich tal-polyurethane, ħlief meta dawn it-tnejn ta' l-aħħar ikunu użati għat-
trasport insulari;

(v) mill-1 ta' Jannar 2004, għall-produzzjoni tal-foams kollha, inkluż foams ta' 
polyurethane spray u block;

(e) bħala gass li jinġarr għal sterilizzazzjoni f'sistemi magħluqa, f'tagħmir prodott 
wara l-31 ta' Diċembru 1997;

(f) fl-applikazzjonijiet l-oħra kollha.

 2037/2000 Art. 5(2) (adattat)

2. B'deroga mill-paragrafu 1, l-użu ta' idroklorofluworokarbonji għandu jkun permess:

(a) fl-użu fil-laboratorju, inkluż ir-riċerka u l-iżvilupp; 

(b) bħala materjal użat għall-produzzjoni; 

(ċ) bħala aġent tal-proċessar.

3. B'deroga mill-paragrafu 1, l-użu ta' idroklorofluworokarbonji bħala aġent fil-ġlieda kontra n-
nar f'sistemi eżistenti tal-protezjoni kontra n-nar jista' jkun permess għal tibdil ta' aloni 
f'applikazzjonijiet elenkati fl-Anness VII taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

aloni li jkunu jinstabu f'dawn is-sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar għandhom jinbidlu –
kompletament,

aloni imneħħija għandhom jiġu distrutti,–

70 % ta' l-ispejjeż tad-distruzzjoni għandha tkun koperta mill-fornitur tal-–
idroklorofluworokarbonji,

kull sena, l-Istati Membri li jagħmlu użu minn din id-dispożizzjoni għandhom –
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jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta' stallazjonijiet u l-kwantitajiet ta' aloni kon
ċernati.

4. L-importazzjoni u t-tqegħid fuq is-suq ta' prodotti u tagħmir li jkun fih 
idroklorofluworokarbonji li dwaru hemm restrizzjoni ta' użu taħt dan l-Artikolu għandu jkun 
projbit mid-data li fiha ir-restrizzjoni ta' l-użu tidħol fis-seħħ. Prodotti u tagħmir muri li kien 
manifatturat qabel id-data tar-restrizzjoni ta' l-użu m'għandhiex tkun koperta b'din il-
projbizzjoni.

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, ir-restrizzjonijiet ta' l-użu taħt dan l-Artikolu m'għandhomx ikunu 
applikabbli għall-użu ta' idroklorofluworokarbonji għall-produzzjoni ta' prodotti għall-
esportazzjoni lejn pajjiżi fejn l-użu ta' idroklorofluworokarbonji f'dawk il-prodotti għadu 
permess.

6. Il-Kummissjoni tista', bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), fid-dawl ta' l-
esperjenza fl-operat ta' dan ir-Regolament jew biex tirrifletti l-progress tekniku, timmodifika l-
lista u d-dati stabbiliti fil-paragrafu 1, imma fl-ebda każ ma testendi l-perjodi hemmhekk 
stabbiliti, mingħajr preġudizzju għall-eżenzjonijiet provduti fil-paragrafu 7.

7. Il-Kummissjoni tista', wara talba minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru u bi qbil mal-pro
ċedura riferita fl-Artikolu 18(2), tawtorizza eżenzjoni ta' limitu ta' żmien sabiex tippermetti l-u
żu u t-tqegħid fuq is-suq ta' idroklorofluworokarbonji b'deroga mill-paragrafu 1 u l-Artikolu 
4(3) meta jkun muri li, għal użu partikolari, sostanzi jew teknoloġiji alternattivi li jkunu 
teknikament u ekonomikament fejjieda ma jkunux disponibbli jew ma jkunux jistgħu jintużaw. 
Il-Kummissjoni għandha immedjatament tinforma lill-Istati Membri b'kull eżenzjoni mogħtija. 

 ġdid

Artikolu 6

Tqegħid fis-suq ta' prodotti u tagħmir li fihom sustanzi kontrollati jew jiddependu 
minnhom 

 1804/2003 Art. 1.4(c) = Art. 
4(6) (adattat)
 ġdid

6. L-importazzjoni u It-tqegħid fis-suq ta' l-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom  sustanzi 
kontrollati jew li jiddependu minnhom  il-klorofluworokarboni, għajr klorofluworokarboni o
ħra aloġenati għal kollox, l-aloni, it-tetraklorur tal-karbonju, il-1,1,1-trikloroetane, l-
idrobromofluworokarboni u l-bromoklorometane għandu jiġu pprojbiti, bl-eċċezjoni ta' l-
prodotti u t-tagħmir li għalihom ikun ġie awtorizzat l-użu tas-sustanza kkontrollata rispettiva 
skont it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 3(1)  l-Artikoli 10, 11(1), (2) u (4)  jew 
 13  ikun elenkat fl-Anness VII. Il-prodotti u t-tagħmir murija li jkunu ġew iffabbrikatri 
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx ikunu koperti b’din il-
projbizzjoni.

 ġdid

Adlib Express Watermark



MT 38 MT

KAPITOLU III

Eżenzjonijiet u derogi

Artikolu 7

Użi bħala materja prima

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

2. Sustanzi kontrollati prodotti jew imqiegħda fis-suq bħala materja prima jistgħu jintu
żaw 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.

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).

Artikolu 8

Użu ta' sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-ipproċessar

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

 2037/2000 Art. 2 is-sittax inċiż l-
ewwel sentenza (adattat)
 ġdid

2.  Sustanzi kontrollati jistgħu jintużaw biss bħala aġenti tal-ipproċessar  aġent tal-
ipproċessar" tfisser sostanzi kontrollati użati bħala aġenti kimiċi ta' proċessar f'dawk l-
applikazzjonijiet elenkati fl-Anness VI, fi stallazzjonijiet eżistenti fl-1 ta' Settembru 1997, u fejn 
l-emissjonijiet huma insinifikanti.

 ġdid

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

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(1) (adattat)
 ġdid

43. Il-Kummissjoni  tista'  għandha, fid-dawl ta’ dawk il-kriterji, u bi qbil  skont il-
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 mal-proċedura riferita  msemmija  fl-Artikolu 1825(2), tistabbilixxi lista ta’ impri
żiintrapriżi li fihom l-użu ta’ sustanzi kontrollati bħala aġenti tal-’ipproċessar għandu jkun 
permess, waqt li tistabbilixxi  fejn xieraq   kwantitajiet  massimi  li jistgħu jintużaw 
u  livelli ta’ emissjoni jiet  għal kull impriżaintrapriża kkonċernata.

Fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida jew żviluppi tekniċi, il-Kummissjoni tista’:

a) temenda l-lista ta’ intrapriżi riferiti hawn fuq skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
18(2); 

b) temenda l-Anness IIIVI  imsemmi fl-Artikolu 2(8) . Dawk il-miżuri, maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

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

 ġdid

Artikolu 9

Tqegħid fis-suq ta' sustanzi kontrollati għall-qerda

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).

 ġdid

Artikolu 10

Użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ta' sustanzi kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji

1. B'deroga mill-Artikolu 4(1) u 5, sustanzi kontrollati għajr għall-
idroklorofluworokarbonji jistgħu jiġu prodotti, imqiegħda fis-suq u użati għal użi essenzjali fil-
laboratorju u analitiċi, soġġetti għar-reġistrazzjoni u l-liċenzjar skont dan l-Artikolu.

 2037/2000 Art. 3(1) it-tieni 
subparagrafu (adattat) 
 ġdid

21. Fid-dawl tal-proposti magħmula mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha, bi qbil
 skont il-  mal-proċedura riferita  msemmija  fl-Artikolu 25(2)18(2), tapplika l-
kriterji imniżżla fid-Direttiva IV/25 tal-Partijiet sabiex tiddetermina kull sena l-
 kwalunkwe  użu essenzjali  fil-laboratorju u analitiku  li għalih il-produzzjoni u l-
importazzjoni ta' sustanzi kontrollati  għajr għall-idroklorofluworokarbonji  riferiti fl-
ewwel sottoparagrafu tista' tkun permessa  jistgħu jkunu permessi  fil-Komunità  , il-
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kwantitajiet rispettivi, it-tul tal-perjodu li fih għandha tkun valida l-eżenzjoni  u min huma
dawk l-utenti li jistgħu jieħdu vantaġġ ta'  minn  dak l-użu  dawk l-użi  essenzjali. 
Din il-produzzjoni u l-importazzjoni għandha titħalla biss jekk l-ebda alternattiva adegwata jew 
riċiklata jew reklamata riferita fl-ewwel sottoparagrafu ma tkun disponibbli minn xi wieħed mill-
Partijiet.

 ġdid 

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

Dawk is-sustanzi għandhom jitqiegħdu fis-suq u jibqgħu jiġu distribwiti biss skont il-
kundizzjonijiet definiti fl-Anness V. Il-Kummissjoni tista' temenda dan l-Anness.

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

 ġdid

4. Kwalunkwe persuna li tuża sustanzi kontrollati għajr għall-idroklorofluworokarbonji g
ħal 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.

 ġdid

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 g
ħandhom jiddikjaraw lill-Kummissjoni d-domanda prevista għall-perjodu speċifikat fl-avviż, u 
jispeċifikaw in-natura u l-kwantitajiet tas-sustanzi kontrollati meħtieġa. 

 2037/2000 Art. 3(4) (adattat)
 ġdid

64. Il-Kummissjoni għandha toħroġ liċenzji lill-utenti identifikati skond it-tieni 
sottoparagrafu tal-paragrafu 1 u tal-paragrafu 2(ii)  lill-produtturi u l-importaturi  u g
ħandha tinnotifikahom dwar l-bl-użu li għalih huma jkunu ġew awtorizzati  għandhom 
awtorizzazzjoni  u s-sustanzi u l-kwantitajiet tagħhom li huma jkunu awtorizzati li  jqieg
ħdu fis-suq jew li  jużaw  għalihom stess . 

 ġdid

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 g
ħalihom stess għal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi fis-snin 2005 sa 2008.

 2037/2000 Art. 3(5) (adattat)
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75. Produttur jista' jkun awtorizzat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih il-
produzzjoni rilevanti tal-produttur tkun tinsab sabiex jipproduċi sustanzi kontrollati riferiti
 msemmija  fil-paragrafui 1 u 2 bil-għan li jintlaħqu t-talbiet, liċenzjati skont il-paragrafu 
64. 

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandha tinnotifika minn qabel lill-
Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li toħroġ awtorizzazzjoni bħal din.

 2037/2000 Art. 3(7) (ġdid)

87. Sal-limitu permess bil-Protokoll, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab il-
produzzjoni rilevanti tal-produttur, tista' tawtorizza lil dak il-produttur biex  jipproduċi jew 
jaqbeż  jeċċedi il-livelli kkalkulati tal-produzzjoni stipulatistabbiliti fil-paragrafui 6 1 u 2
sabiex tissodisfa  jissodisfa kwalunkwe  l-użu essenzjali  fil-laboratorju u analitiċi  , 
jew kritiku tal-Partijiet fuq talba tagħhom. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
għandha tinnotifika minn qabel lill-Kummisssjoni bl-intenzjoni tagħha li tagħti din l-
awtorizzazzjoni.

 ġdid

Artikolu 11

L-użu u t-tqegħid fis-suq tal-idroklorofluworokarbonji u ta' prodotti u tagħmir li fihom 
jew li jiddependu mill-idroklorofluworokarbonji

1. B'deroga mill-Artikoli 4(2) u 5(1), l-idroklorofluworokarbonji jistgħu jiġu prodotti, 
imqiegħda fis-suq u użati bħala materja prima. 

 2037/2000 Art. 5(2)(a) (adattat)
 ġdid

(a) fl-  għal  użiu fil-laboratorju  u analitiċ.

 Kwalunkwe persuna li tuża l-idroklorofluworokarbonji għal użi 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 dan it-tagħrif meta 
jkun hemm xi bidliet  inkluż ir-riċerka u l-iżvilupp.

 ġdid

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 e
żistenti ta' refriġerazzjoni u ta' arja kondizzjonata, 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.
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3. Meta l-idroklorofluworokarbonji reklamati jew irriċiklati jintużaw għall-manutenzjoni u 
l-isservisjar, it-tagħmir ikkonċernat ta' refriġerazzjoni u ta' arja kondizzjonata għandu jkun 
ittikkettat b'indikazzjoni tat-tip ta' sustanza, il-kwantità tagħha fit-tagħmir u, kif definit fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva 67/548/KE, is-simbolu tal-periklu u l-indikazzjoni tal-periklu involut bl-
użu tas-sustanza.

 2037/2000 Art. 5(7) (adattat) 
 ġdid

4.7.  B'deroga mill-Artikoli 5 u 6  iIl-Kummissjoni tista', wara talba minn awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru u bi qbil  skont il-  mal-proċedura riferita  msemmija 
fl-Artikolu 18(2)25(2), tawtorizza eżenzjoni ta' limitu ta' żmien sabiex tippermetti l-użu u t-
tqegħid fuqis-suq tal-idroklorofluworokarbonji b'deroga mill-paragrafu 1 u l-Artikolu 4(3)  u 
prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu mill-idroklorofluworokarbonji  meta 
jintwerajkun muri li, għal użu partikolari, sustanzi jew teknoloġiji alternattivi li jkunu 
teknikament u ekonomikament fejjieda  vijabbli  ma jkunux disponibbli jew ma jkunux 
jistgħu jintużaw. Il-Kummissjoni għandha immedjatament tinforma lill-Istati Membri b'kull e
żenzjoni mogħtija.

 L-eżenzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tistax tiġi awtorizzata għal perjodu li 
jaqbeż il-31 ta' Diċembru 2019. 

 ġdid

Artikolu 12

Applikazzjonijiet ta' kwarantina u ta' qabel it-trażbord u użi ta' emerġenza tal-bromur 
tal-metil

1. B'deroga mill-Artikolu 5(1), il-bromur tal-metil jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża għal 
applikazzjonijiet ta' kwarantina jew ta' qabel it-trażbord sal-31 ta' Diċembru 2014.

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 %].

 ġdid 

2. Il-livell ikkalkulat tal-bromur tal-metil li importaturi jqiegħdu fis-suq jew li jużaw huma 
stess fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2010 u f'kull perjodu ta' wara ta' 12-
il xahar ma għandux jaqbeż 210 tunnellata ODP.

 2037/2000 Art.4(2)(iii) it-tieni 
sentenza (adattat)
 ġdid

Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2001  2010  sal-31 ta' Diċembru 2001  2010  u g
ħal kull perjodu ta' wara ta' 12-il xahar  sal-31 ta' Diċembru 2014  , kull produttur jew
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importatur għandu jassigura  jiżgura  li l-livell ikkalkulat ta' bromid  bromur  tal-
metil li huwa jqiegħed fuqis-suq jew juża huwa stess għal użu ta' kwarantina jew ta' qabel 
jintbagħtu  it-trażbord  ma għandux jeċċedi  jaqbeż   100 % tal-  il-medja tal-
livell ikkalkulat ta' bromid  bromur  tal-metil li huwa qiegħed fuqis-suq jew li huwa stess 
uża għall-kwarantina u qabel il-kunsinna  it-trażbord  fisgħas-snin 1996, 1997 u 1998. 

 ġdid

3. Il-bromur tal-metil imqiegħed fis-suq għal applikazzjonijiet ta' kwarantina u qabel it-tra
żbord jista' jintuża biss għal dawk l-iskopijiet. 

 2037/2000 Art. 4(2)(i) it-tielet 
subparagrafu (adattat)

3. Il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-Istati Membri, għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp, 
inkluż ir-riċerka, u l-użu ta' alternattivi għall-bromid tal-metil malajr kemm jista jkun.

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(3) (adattat)
 ġdid

4. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri sabiex tnaqqas il-livell ikkalkulat ta’ bromid
 bromur  tal-metil li produtturi u importaturi jistgħu jpoġġu  jqiegħdu  fuqis-suq 
jew jużaw huma stess għall-kwarantina jew għal qabel  it-trażbord  il-kunsinna fid-dawl 
ta’ sustanzi jew teknoloġiji alternattivi teknikament u ekonomikament disponibbli, u ta’ l-i
żviluppi internazzjonali relevanti taħt il-Protokoll  b'mod partikolari billi jadattaw il-
kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 2  .

Dawk il-miżuri, maħsuba  imfassla  biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament,  inter alia  billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-pro
ċedura regolatorja bi skrutinju kif imsemmija fl-Artikolu 18(3)25(3).

 2037/2000 Art. 3(2)(ii) it-tieni 
subparagrafu (adattat)
 ġdid

5. F'emerġenza, meta tfaqqigħ għall-għarrieda ta' jinqala' mingħajr mistenni xi pesti
annimali ta' ħsara jew mard partikolari jkun jeħtieġ hekku hekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni, 
fuq talba tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru, tista' tawtorizza  l-produzzjoni, it-tqegħid 
fis-suq u  l-użu temporanju tal-bromur tal-metil. Awtorizzazzjoni bħal din għandha tkun 
applikabbli għal perjodu li ma jaqbiżx jeċċedix 120 jum u għal kwantità li ma taqbiżxteċċedix
20 tunnellata  metrika   u għandha tispeċifika miżuri li jridu jittieħdu biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet matul l-użu .

 ġdid

Artikolu 13
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Użi kritiċi tal-aloni

 ġdid

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

 1804/2003 Art. 1.4(b) 
[=2037/2000 Art. 4(4)(iv) it-tielet 
sentenza] (adattat)
 ġdid

2. Kull sena iIl-Kummissjoni għandha  tista'  tirrevedi l-użi kritiċi elenkati fl-
Anness VI VII u, jekk meħtieġ, tadotta modifiki u, meta xieraq, skedi taż-żmien sabiex i
ħalluhom jispiċċaw  għat-tneħħija gradwali   billi tiddefinixxi dati ta' skadenza  , 
filwaqt li jqisu  tqis  id-disponibbiltà kemm tal-alternattivi teknoloġiċi u kemm ekonomi
ċi probabbli ta’ suċċess  teknoloġikament vijabbli kif ukoll ta' dawk ekonomikament 
vijabbli  jew teknoloġiji li huma aċċettabbli mil-lat tal-ambjent u tas-saħħa, skond il-pro
ċedura riferita fl-Artikolu 18(2).

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(3)(c) it-
tielet paragrafu (adattat)

Dawk il-miżuri, maħsuba  imfassla  biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif imsemmija fl-Artikolu1825(3).

 ġdid

3. Il-Kummissjoni tista', fuq talba tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru u skont il-pro
ċedura msemmija fl-Artikolu 25(2), tagħti derogi mid-dati ta' skadenza, kemm-il darba dawk id-
dati ta' skadenza ġew speċifikati fl-Anness VI skont il-paragrafu 2, għal każijiet speċifiċi fejn 
jintwera li ma hemm l-ebda alternattiva li hija teknikament u ekonomikament vijabbli.

 ġdid

Artikolu 14

Trasferiment ta' Drittijiet u Razzjonalizzazzjoni Industrijali

 2037/2000 Art. 4(5) (adattat)

15. Kull  Kwalunkwe  produttur jew importatur intitolat biex iqiegħed sustanzi 
kontrollati riferiti f'dan l-Artikolu fuq fis-suq jew li jagħmel użu minnhom huwa stess jista' 
jittrasferixxi dak id-dritt f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwantitajiet kollha jew parti minnhom ta' 
dak ital-grupp ta' sustanzi  rispettivi  stabbiliti skont dan l-Artikolu, lil kwalunkwexi
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produttur jew importatur ieħor ta' dak il-grupp ta' sustanzi fil-Komunità. Kull  kwalunkwe
 trasferiment bħal dan għandu jkun notifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni. It-trasferiment 
tad-dritt li jqiegħed fuqis-suq jew li juża ma għandux jimplika d-dritt ulterjuril-ieħor li jipprodu
ċi jew li jimporta.

 2037/2000 Art. 3(8) (adattat)

28. Sal-limitu permess mill-Protokoll, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun 
tinsab il-produzzjoni rilevanti tal-produttur, tista' tawtorizza lil dak il-produttur biex jeċċedi
 jaqbeż  il-livelli kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti  fl-Artikoli 4(2) u 10  fil-
paragrafi 1 sa 7 għall-iskop ta' razzjonalizzazzjoni industrijali fl-Istat Membru konċernat, 
kemm-il darba l-livelli kalkulati tal-produzzjoni ta' dak l-Istat Membru ma jeċċedux  jaqb
żux   it-total  is-somma tal-livelli kalkulati tal-produzzjoni tal-produtturi domestiċi kif 
stabbiliti  fl-Artikoli 4(2) u 10  fil-paragrafi 1 sa 7 għall-perjodi inkwistjoni. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru konċernat għandha tinnotifika minn qabel lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tagħha li toħroġ awtorizzazzjoni bħal din.

 2037/2000 Art. 3(9) (adattat)

39. Sal-limitu permess mill-Protokoll, il-Kummissjoni tista', bi ftehim mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab il-produzzjoni rilevanti tal-produttur, 
tawtorizzah biex jeċċedi  jaqbeż  il-livelli kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti  fl-
Artikoli 4(2) u 10  fil-paragrafi 1 sa 8 għall-iskop ta' razzjonalizzazzjoni industrijali bejn l-
Istati Membri, kemm-il darba l-livelli totali kalkulati tal-produzzjoni ta' dak l-Istat Membru kon
ċernat ma jaqbiżxjeċċedix  it-total  is-somma tal-livelli kalkulati tal-produzzjoni tal-
produtturi domestiċi kif stabbilit  fl-Artikoli 4(2) u 10  fil-paragrafi 1 sa 8 għall-perjodi 
inkwistjoni. Il-ftehim  Għandu jeħtieġ il-qbil  tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li 
fih ikun hemm l-intenzjoni li titnaqqas il-produzzjonihija wkoll meħtieġa.

 2037/2000 Art. 3(10) (adattat)

410. Sal-limitu permess mill-Protokoll, il-Kummissjoni tista', bi ftehim kemm mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li fih il-produzzjoni rilevanti tal-produttur tkun tinsab u wkoll mal-
gvern tal-Parti  ta' pajjiż  terza konċernata, tawtorizza lill-produttur li jgħaqqad il-livelli 
kalkulati tal-produzzjoni stabbiliti  fl-Artikoli 4(2) u 10  fil-paragrafi 1 sa 9 mal-livelli 
kalkulati tal-produzzjoni permessi lill-produttur f'terza Parti  ta' pajjiż terz  taħt skont il-
Protokoll u li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-produttur għall-iskop ta' razzjonalizzazzjoni 
industrijali ma' terza Parti  ta' pajjiż terz , kemm-il darba l-kalkolu flimkien tal-livelli tal-
produzzjoni miż-żewġ produtturi ma jeċċcedix  jaqbiżx   it-total  is-somma
kalkulat tal-livelli permessi lill-produttur tal-Komunità  skont l-Artikoli 4(2) u 10  taħt fil-
paragrafi 1 sa 9 u l-livelli kalkulati tal-produzzjoni permessi lit-terza Parti taħt skont il-
Protokoll u l-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti.

 2037/2000 

KAPITOLU IVII

KUMMERĊ
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 2037/2000 Art. 6 (adattat)

Artikolu 615

Liċenzji biex issir importazzjoni  Importazzjoni ta' sustanzi kontrollati jew prodotti u 
tagħmir li fihom jew li jiddependu minn sustanzi kontrollati  minn pajjiżi terzi

 ġdid

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.

2. Il-projbizzjoni definita fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għall-importazzjoni ta' dan 
li ġej:

(a) sustanzi kontrollati jekk huma maħsuba biex jintużaw għall-użi essenzjali fil-
laboratorju jew analitiċi msemmija fl-Artikolu 10,

(b) sustanzi kontrollati jekk huma maħsuba biex jintużaw bħala għalf għall-magni jew 
aġenti tal-ipproċessar,

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

(d) bromur tal-metil li huwa maħsub għal użi ta' emerġenza msemmija fl-
Artikolu 12(5) jew, sal-31 ta' Diċembru 2014, għal applikazzjonijiet ta' kwarantina 
jew ta' qabel it-trażbord imsemmija fl-Artikolu 12(1),

(e) prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu minn sustanzi kontrollati sabiex 
jissodisfaw użi essenzjali analitiċi u fil-laboratorju msemmija fl-Artikolu 10,

(f) prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu mill-alon sabiex jissodisfaw użi kritiċi 
msemmija fl-Artikolu 13,

(g) prodotti u tagħmir li fihom l-idroklorofluworokarbonji li għalihom it-tqegħid fis-
suq ġie awtorizzat skont l-Artikolu 11(4).

 1804/2003 Art. 1.5 (adattat) 
[=Art. 6(1)]
 ġdid

31. Ir-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa  L-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, bl-eċ
ċezzjoni tal-ħżin temporanju kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 450/2008, inkluż it-tra
żbord, jew għal tranżitu minn ġol-Komunità,  fil-Komunità jew il-proċessr lejn l-intern tas-
sustanzi kkontrollati għandhom ikunu bla ħsara  għandhom ikunu soġġetti  għall-pre
żentazzjoni ta’ liċenzja tal-importazzjoni.  Dawk  Dawn il-liċenzji għandhom jinħarġu mill-
Kummissjoni wara l-verifika tal-konformità mal-Artikoli 6, 7, 8 u 13  16 u 20  . Il-
Kummissjoni għandha tibgħat kopja ta’ kull liċenzja lill-awtrorità kompetenti ta’ l-Istat 
Membru li fih iridu jiġu importati s-sustanzi interessati. Kull Stat Membru għandu jaħtar 

Adlib Express Watermark



MT 47 MT

awtorità kompetenti għal dan il-għan. Is-sustanzi kkontrollati elenkati fil-gruppi I, II, III, IV, 
V u IX kif elenkati fl-Anness I ma għandhomx jiġu importati għall-proċessar lejn l-intern.

 2037/2000 Art. 6 (adattat)

2. Il-liċenzja, meta tkun marbuta ma' proċedura ta' proċessar il-ġewwa, għandha tkun ma
ħruġa biss jekk is-sostanzi kontrollati se jkunu u¿ati fit-teritorju doganali tal-Komunità 
permezz ta' sistema ta' sospensjoni provduta fl-Artikolu 114 (2) (a) tar-Regolament (KEE) Nru 
2913/92, u taħt il-kundizzjoni li l-prodotti kumpensati jkunu esportati mill-ġdid lejn Stat fejn il-
produzzjoni, il-konsum jew l-importazzjoni ta' dik is-sostanza kontrollata ma jkunx projbit. Il-li
ċenzja għandha tinħareġ biss wara l-approvazjoni mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
li fih l-operazzjoni ta' proċessar il-ġewwa tkun sejra sseħħ.

3. Talba għal liċenzja għandha tistqarr:

(a) l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-importatur u l-esportatur;

(b) il-pajjiż esportatur;

(ċ) il-pajjiż destinatarju finali jekk is-sostanzi kontrollati jkunu se jiġu u¿ati fit-
teritorju doganali tal-Komunità permezz ta' proċedura ta' proċessar il-ġewwa kif 
riferit fil-paragrafu 2;

(d) deskrizzjoni ta' kull materjal kontrollat inklu¿:

id-deskrizzjoni kummerċjali,–

id-deskrizzjoni u l-kodiċi CN kif imni¿¿la fl-Anness IV,–

in-natura tas-sostanza (pura, irkuprata jew reklamata),–

il-kwantità tas-sostanza f'kilogrammi;–

(e) l-iskop ta' l-importazzjoni proposta;

(f) jekk magħruf, il-post u d-data ta' l-importazzjoni proposta u, fejn rilevanti, it-tibdil 
għal din l-informazzjoni.

4. Il-Kummissjoni tista' tinħtieġ ċertifikat li jafferma n-natura tas-sostanzi li għandhom ikunu 
impurtati.

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(5) (adattat)

5. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ l-oġġetti msemmija fil-paragrafu 3 u l-Anness 
IV. 

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu18(3).
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 2037/2000 Art. 7 (adattat)
 ġdid

Artikolu 716

Importazzjoni  Rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità  minn pajjiżi terzi ta' 
sustanzi kontrollati  minn pajjiżi terzi 

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  Dawk il-limiti għandhom ikunu determinati u l-
kwoti allokati lill-imntrapriżi għall-perjodu  mill- 1 ta' Jannar sal-31 ta'  Diċembru 
2010  1999 u għal kull perjodu ta' wara ta' 12-il xahar bi qbil  skont  mail-proċedura 
msemmijariferita fl-Artikolu 1825(2).

Dawn  Il-kwoti msemmija fl-ewwel subparagrafu  għandhom ikunu allokati biss 
 kwalunkwe mis-sustanzi li ġejjin :

(a) għal sostanzi kontrollati ta' gruppi VI u VIII kif riferit fl-Anness I;

(ab) għal sustanzi kontrollati jekk ikunu użati għal użiu essenzjali  fil-laboratorju u 
analitiċi  jew kritiku  msemmija fl-Aritkolu 10  jew

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

 (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  applikazzjoni ta' kwarantina u t-
trattament ta' qabel ;

(cċ) għal sustanzi kontrollati jekk ikunu użati bħala  għalf  materjal użat għall-
produzzjoni  magni  jew bħala aġenti tal-ipproċessar; jew

(d) lill-intrapriżi li jkollhom faċilitajiet ta' distruzzjoni ta' sostanzi kontrollati irkuprati 
jekk is-sostanzi kontrollati jkunu użati għal distruzzjoni fil-Komunità b'teknoloġiji 
approvati mill-Partijiet.

 ġdid

2. Sad-data speċifikata f'avviż maħruġ mill-Kummissjoni, importaturi ta' sustanzi 
msemmija fil-punti (a) u (c) għandhom jiddikjaraw lill-Kummissjoni d-domanda prevista, u 
jispeċifikaw in-natura u l-kwantitajiet tas-sustanzi kontrollati meħtieġa. Abbażi ta' dawk id-
dikjarazzjonijiet il-Kummissjoni għandha tistabilixxi limiti kwantitattivi għall-importazzjoni ta' 
sustanzi msemmija fil-punti (a) u (c).

 2037/2000 (adattat)
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Artikolu 8

Importazzjoni ta' sostanzi kontrollati minn Stat li m'hux Parti għall-Protokoll

Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità jew proċessar il-ġewwa ta' sostanzi kontrollati 
impurtati minn xi Stat li mhux Parti għall-Protokoll għandu jkun projbit.

Artikolu 9

Importazzjoni ta' prodotti li jkun fihom sostanzi kontrollati minn Stat li m'hux Parti g
ħal Protokoll

1. Ir-rilaxx għal ċirkolazjoni ħielsa fil-Komunità ta' prodotti u tagħmir li jkun fih sostanzi 
kontrollati impurtati minn xi Stat li mhux Parti għall-Protokoll għandu jkun projbit.

= COD 2008/0032] 2.3(6) (adattat)

2. Lista ta’ prodotti li jkun fihom sostanzi kontrollati u tal-kodiċi tan-Nomenklatura Kumbinata
hija mogħtija fl-Anness V għall-gwida ta’ l-awtoritajiet doganali ta’ l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni tista’ żżid ma’, tħassar oġġetti minn jew temenda dik il-lista fid-dawl tal-listi 
stabbiliti mill-Partijiet.

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu18(3).

 2037/2000 Art. 11 (adattat)
 ġdid

Artikolu 1117

Esportazzjoni ta' sustanzi kontrollati jew prodotti  u tagħmir  li fihom  jew li 
jiddependu minn  sustanzi kontrollati

 1804/2003 Art. 1.6(a) (adattat) 
[=Art. 11(1)]
 ġdid

1. L-esportazzjonijiet mill-Komunità ta'l-klorofluworokarboni, il-klorofluworokarboni l-oħra 
aloġenati għal kollox, l-aloni, it-tetraklorur tal-karbonju, il-1,1,1-trkoloroetane, l-
idrobromofluworokarboni u l-bromoklorometani  sustanzi kontrollati li mhumiex fi prodotti 
għajr għal kontenituri użati għat-trasport jew il-ħżin ta' dawn is-sustanzi  jew il-prodotti u t-
tagħmir għajr l-oġġetti personali, li jkun fihom  jew li jiddependu minn  dawn is-sustanzi 
jew li l-funzjoni ssoktata tagħhom tiddependi fuq il-provvista ta’ dawn is-sustanzi  g
ħandhom jiġu pprojbiti . 
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 2037/2000 Art. 11(1) it-tieni 
sentenza (adattat)
 ġdid

 2.  Din Iil-projbizzjoni  definita fil-paragrafu 1  ma għandhiex tkun 
applikabbli għal esportazzjoni ta':

(a) sostanzi kontrollati prodotti permezz ta' l-Artikolu 3 (6) biex jissodisfaw il-ħtiġiet 
bażiċi domestiċi tal-Partijiet bis-saħħa ta' l-Artikolu 5 tal-Protokoll;

sustanzi kontrollati prodotti permezz ta' l-Artikolu 3 (7) biex jissodisfaw l-użiu
essenzjali jew kritiku  msemmija fl-Artikolu 10(2)  tal-Partijiet;

 ġdid

(b) sustanzi kontrollati biex jissodisfaw użi kritiċi msemmija fl-Artikolu 13(1) tal-
Partijiet; 

 2037/2000 Art. 11(1) (adattat)
 ġdid

(ce) sustanzi kontrollati biex jintużaw bħala  materja prima  materjal għall-
produzzjoni u l-applikar ta' aġenti ta' proċessar;.

 (d) sustanzi kontrollati biex jintużaw bħala aġenti tal-ipproċessar; 

(eċ) prodotti u tagħmir li jkun fihom sustanzi kontrollati  jew li jiddependu 
minnhom  prodotti permezz ta'  skont  l-Artikolu 3(5)  10(7)  jew 
impurtati permezz ta'  skont  l-Artikolu 7(b)  15(2) il-punt (d) u (e) ;

 2037/2000 Art. 11(1) (adattat)
 ġdid

(fd) l-aloni rkuprati, irriċiklati u rriklamati maħżuna għal użi kritiċi f’faċilitajiet 
awtorizzati jew imħaddma mill-awtorità kompetenti sabiex jissodisfaw l-użi kritiċi 
elenkati fl-Anness VII sal-31 ta’ Diċembru 2009, u il-prodotti u t-tagħmir li jkun 
fihom l-alon  jew li jiddependu minnu  sabiex jissodisfaw l-użi kritiċi elenkati fl-
Anness VI VII. Sa l-1 ta’ Jannar 2005, il-Kummissjoni għandha tindaħal sabiex tag
ħmel rivista ta’ l-esportazzjonijiet ta’ dan l-alonu rkuprat, irriċiklat u rriklamat għal u
żi kritiċi u, skond il-proċedura riferita fl-Artikolu 18(2), għandha tieħu deċiżjoni, jekk 
xieraq, sabiex tipprojbixxi dawn l-esportazzjonijiet iktar kmieni mill-31 ta’ Diċembru 
2009;

 ġdid

(g) idroklorofluworkarbonji verġni jew reklamati għal użi għajr dawk għall-qerda. 

 2038/2000 Art. 1 (adattat) 
[=Art. 11(1)(f)]
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(f) l-inalaturi tad-doża mkejla bl-arloġġ u l-mekkanizmi tal-kunsinja li jkun fihom il-
chlorofluorcarbons għal apparat li jkun issiġillat ermetikament għalbiex ikunu 
impjantati fil-ġisem, sabiex ifornu dożi mkejla ta' medikament li, skond l-Artikolu 
4(1), jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni temporanja skond il-proċedura riferita fl-
Artikolu 18(2)."

 1804/2003 Art. 1.6(c) (adattat) 
[=Art. 11(1)(g)]

(g) il-prodotti u t-tagħmir użati li jkun fihom il-foam iebes ta’ l-iżolazzjoni jew il-foam 
integrali tal-qoxra li jkunu ġew prodotti mill-klorofluworokarboni. Din l-eżenzjoni ma 
japplikax għal:

it-tagħmir u l-prodotti tar-refriġerazzjoni u l-kondizzjonament ta’ l-arja;–

it-tagħmir u l-prodotti tar-refriġerazzjoni u l-kondizzjonament ta’ l-arja li jkun –
fihom il-klorofluworokarboni wżati bħala refriġeranti, jew dawk li l-funzjoni 
ssoktata tagħhom tiddependi mill-provvista tal-klorofluworokarboni wżati bħala 
refriġeranti, f’tagħmir u prodotti oħra;

il-foam tal-iżolazzjoni tal-bini u prodotti.–

 ġdid

3. B'deroga mill-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista', wara talba minn awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 25(2), tawtorizza l-esportazzjoni 
ta' prodotti u tagħmir li fihom l-idroklorofluworokarbonji fejn jintwera li fid-dawl tal-valur 
ekonomiku u tat-tul ta' ħajja li huwa mistenni li baqagħlu l-oġġett speċifiku, il-projbizzjoni tal-
esportazzjoni tkun se timponi piż sproporzjonat fuq l-esportatur.

 2037/2000 Art. 11 (adattat)

2. Esportazzjoni mill-Komunità ta' methyl bromide lejn xi Stat li mhux Parti għall-Protokoll g
ħandu jkun projbit.

3. Mill-1 ta' Jannar 2004, esportazzjoni mill-Komunità ta' hydrochlorofluorocarbons lejn xi Stat 
li mhux Parti għall-Protokoll għandu jkun projbit. Il-Kummissjoni għandha, bi qbil mal-pro
ċedura riferita fl-Artikolu 18 (2), teżamina d-data ta' hawn fuq fid-dawl ta' l-iżviluppi 
internazzjonali relevanti taħt il-Protokoll u timmodifikha kif xieraq.

 1804/2003 Art. 1.7 (adattat) 
[=Art. 11(4)]

4. Mill-31 ta’ Diċembru 2003, għandhom jiġu pprojbiti l-esportazzjonijiet lejn il-Komunità ta’ l-
alonu għall-użi kritiċi mhux minn faċilitajiet awtorizzati jew imħaddma mill-awtorità 
kompetenti sabiex taħżen l-alonu għal użi kritiċi.

 1804/2003 Art. 1.8 (adattat) 
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[=Art. 12(1)]

41. L-esportazzjoni  msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 2  mill-Komunità tas-
sustanzi kkontrollati għandha tkun bla ħsara  soġġetta  għall-awtorizzazzjoni  li
ċenzjar  . Din  Dik  l-awtorizzazzjoni għall  il-liċenzja tal  -esportazzjoni g
ħandha tinħareġ mill-Kummissjoni lill-impriżi għall-perjodu taż-żmien bejn l-1 ta’ Jannar sal-31 
ta’ Diċembru 2001 u għal kull perjodu taż-żmien ta’ tnax-il xahar wara dan wara l-verifika tal-
konformità mal-Artikolu 11  20  . Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni g
ħall-esportazzjoni ta’ l-alonu bħala sustanza kkontrollata huma ddikjarati fil-paragrafu 4. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat kopja ta’ kull awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni lill-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru interessat.

 1804/2003 Art. 1.9 [=Art. 
12(4)] (adattat) 
 ġdid

5. L-esportazzjoni  msemmija fil-punti (e) sa (g) tal-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3 
mill-Komunità ta’ l-alonu, u tal-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom l-alonu, sabiex jissodisfaw l-
użi kritiċi elenkati fl-Anness VII għandhom ikunu bla ħsara  suġġetti  għal l-li
ċenzjar   għajr għal esportazzjoni li sussegwentement hija għal tranżitu jew għal ħżin 
temporanju mingħajr ma ġiet assenjata trattament jew użu doganali approvat ieħor fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008  awtorizzazzjoni għall-perjodu taż-żmien bejn l-1 ta’ Jannar 
u l-31 ta’ Diċembru 2004 u għal kull perjodu taż-żmien ta’ 12-il xahar wara dan. Din
 Dik  l-awtorizzazzjoni għall-  il-liċenzja tal-  esportazzjoni għandha tinħareġ mill-
Kummissjoni lill-esportatur wara verifika tal-konformità mal-Artikolu 11(1)(d)  20  mill-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru interessat. 

 ġdid

Artikolu 18

Liċenzjar tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf u topera sistema elettronika ta' liċenzjar. 

2. L-applikazzjonijiet għal-liċenzji msemmija fl-Artikoli 15 u 17 għandhom jiġu ppre
żentati bl-użu tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1. Qabel ma jippreżentaw applikazzjoni għal 
liċenzja l-impriżi għandhom jirreġistraw f'dik is-sistema.

 2037/2000 Art. 6(3) (adattat)
 ġdid

32. Talba  Applikazzjoni  għal liċenzja għandha tistqarr  dan li ġej  :

(a) l-ismijiet u l-indirizzi tal-importatur u l-esportatur;

(b) il-pajjiż  tal-importazzjoni u  esportatur  tal-esportazzjoni  ;

(ċ) il-pajjiż destinatarju finali jekk is-sostanzi kontrollati jkunu se jiġu użati fit-
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territorju doganali tal-Komunità permezz ta' proċedura ta' proċessar il-ġewwa kif 
riferit fil-paragrafu 2;

(cd)  fil-każ tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' sustanzi kontrollati 
deskrizzjoni ta' kull materjal  sustanza  kontrollata, inkluż:

(i) id-deskrizzjoni kummerċjali,

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

(iii) in-natura tas-sostanza (  jekk is-sustanza tkunx  pura  verġni 
, irkuprata jew reklamata),

(iv) il-kwantità tas-sustanza f'kilogrammi;

 1804/2003 Art. 1.9 t-tieni 
subparagrafu [=Art. 12(4)] 
(adattat) 

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għandha tirreġistra:

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

l-isem u l-indirizz ta’ l-esportatur,–

deskrizzjoni kummerċjali ta’ l-esportazzjoni,–

 ġdid

(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 metriċi,

(iii) għal oġġetti li ma jistgħux jingħaddu l-piż nett totali f'kilogrammi metriċi,

 1804/2003 Art. 1.9 t-tieni 
subparagrafu [=Art. 12(4)] 
 ġdid

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

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

 ġdid

(vi) jekk is-sustanzi kontrollati li fihom humiex verġni, reklamati jew skart,
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 1804/2003 Art. 1.9 t-tieni 
subparagrafu [=Art. 12(4)] 
(adattat) 

(vii)  f'każ ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu mill-alon, 
dikjarazzjoni li l-alonu jrid jiġi  huma għall-esportazzjoni  esportat g
ħal użu kritiku speċifiku elenkat fl-Anness VIVII,

 ġdid

(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);

 2037/2000 Art. 6(3) (adattat)
 ġdid

(e) l-iskop tal-importazzjoni proposta  inkluż it-trattament u l-użu approvat mid-
dwana, u fejn xieraq tkun speċifikata l-proċedura doganali maħsuba ;

(f) jekk magħruf, il-post u d-data tal-importazzjoni proposta  jew esportazzjoni 
proposta u l-uffiċċju doganali fejn l-oġġetti se jiġu ddikjarati  u, fejn rilevanti, it-
tibdil għal din l-informazzjoni;.

(g) kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa neċessarja mill-awtorità kompetenti.

 2037/2000 Art. 12(3) (adattat)
 ġdid

43. Kull  importatur jew  esportatur għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b'xi tibdiliet li jistg
ħu jseħħu matul il-perjodu tal-validità ta' l-awtorizzazzjoni  tal-liċenzja  b'relazzjoni mall-
informazzjoni  mad-dejta  nnotifikata skonttaħt il-paragrafu 2. Kull esportatur għandu jg
ħarraf lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 19.

 2037/2000 Art. 6(2) (adattat)
 ġdid

52. Il-Kummissjoni tista' teħtieġ ċertifikat li jafferma n-natura  jew il-kompożizzjoni  tas-
sustanzi li għandhom ikunu impurtati  jew esportati u tista' titlob kopja tal-liċenzja maħruġa 
mill-pajjiż fejn tkun qed issir l-importazzjoni jew l-esportazzjoni .

 ġdid

6. Il-Kummissjoni tista' taqsam id-dejta ppreżentata s'issa kif meħtieġ f'każijiet speċifiċi 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet konċernati u tista':

(a) jew tirrifjuta t-talba għal liċenzja tal-importazzjoni fejn jiġi stabbilit abbażi ta' tagħrif 
minn awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż konċernat li l-esportatur mhuwiex impriża 
awtorizzata biex tinnegozja s-sustanza rispettiva f'dak il-pajjiż, 
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(b) inkella tirrifjuta l-applikazzjoni għal liċenzja tal-esportazzjoni fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiż li qiegħed jimporta jkunu għarrfu l-Kummissjoni li l-
importazzjoni tas-sustanza kontrollata tkun tikkostitwixxi każ ta' kummerċ illegali, 
jew ikollha impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll tal-pajjiż li 
qiegħed jimporta sabiex ikun konformi mal-obbligi skont il-Protokoll jew tista' twassal 
għal eċċess tal-limiti kwantitattivi skont il-Protokoll għal dak il-pajjiż.

 1804/2003 Art. 1.8 l-aħħar 
sentenza (adattat) [=Art. 12(1) l-aħ
ħar sentenza]

71. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja ta’ kull  liċenzja  awtorizzazzjoni għall-
esportazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru interessat  konċernat  .

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(5) (adattat)

85. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista tal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 3 u l-Anness 
IV.

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmija fl-Artikolu 1825(3).

 2037/2000 (adattat)

Artikolu 12

Awtorizzazzjoni ta' l-esportazzjoni

 1804/2003 Art. 1.8 (adattat) 
[=Art. 12(1)]

1. L-esportazzjonijiet mill-Komunità tas-sustanzi kkontrollati għandhom ikunu bla ħsara g
ħall-awtorizzazzjoni. Din l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għandha tinħareġ mill-
Kummissjoni lill-impriżi għall-perjodu taż-żmien bejn l-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2001 u 
għal kull perjodu taż-żmien ta’ tnax-il xahar wara dan wara l-verifika tal-konformità ma’ l-
Artikolu 11. Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ l-alonu b
ħala sustanza kkontrollata huma ddikjarati fil-paragrafu 4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
kopja ta’ kull awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
interessat.

 2037/2000 Art. 12(2) (adattat)

2. Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' l-esportazzjoni għandha tistqarr:

(a) l-isem u l-indirizz ta' l-esportatur u tal-produttur, meta dan ma jkunx l-istess wie
ħed;
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(b) deskrizzjoni tas-sostanza(i) kontrollata(i) intenzjonati għall-esportazzjoni, inklu¿:

id-deskrizzjoni kummerċjali,–

id-deskrizzjoni u l-kodiċi CN kif imniżżla fl-Anness IV,–

in-natura tas-sostanza (pura, irkuprata jew reklamata);–

(ċ) il-kwantità totali ta' kull materjal li se jkun esportat;

(d) il-pajjiż/pajjiżi destinatarju/i finali tas-sostanza(i) kontrollata(i);

(e) l-iskop ta' l-esportazzjoni.

 2037/2000 Art. 12(3) (adattat)

3. Kull esportatur għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b'xi tibdiliet li jistgħu iseħħu matul il-
perjodu tal-validità ta' l-awtorizzazzjoni b'relazzjoni mall-informazzjoni notifikata taħt il-
paragrafu 2. Kull esportatur għandu jgħarraf lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 19.

 1804/2003 Art. 1.9 [=Art. 
12(4)] (adattat)

4. L-esportazzjonijiet mill-Komunità ta’ l-alonu, u tal-prodotti u t-tagħmir li jkun fihom l-
alonu, sabiex jissodisfaw l-użi kritiċi elenkati fl-Anness VII għandhom ikunu bla ħsara għal 
awtorizzazzjoni għall-perjodu taż-żmien bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2004 u għal 
kull perjodu taż-żmien ta’ 12-il xahar wara dan. Din l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni g
ħandha tinħareġ mill-Kummissjoni lill-esportatur wara verifika tal-konformità ma’ l-Artikolu 
11(1)(d) mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru interessat. 

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għandha tirreġistra:

l-isem u l-indirizz ta’ l-esportatur,–

deskrizzjoni kummerċjali ta’ l-esportazzjoni,–

il-kwantità totali ta’ l-alonu,–

il-pajjiż/i tad-destinazzjoni finali tal-prodotti u t-tagħmir,–

dikjarazzjoni illi l-alonu jrid jiġi esportat għal użu kritiku speċifiku elenkat fl-Anness –
VII,

kull tagħrif miżjud meqjus meħtieġ mill-awtorità kompetenti.–

 ġdid

Artikolu 19

Miżuri għall-monitoraġġ u l-kontroll
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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. 

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 imsemmi fl-Artikolu 25(3).

 2037/2000 Art. 13 (adattat)

Artikolu 1320

Awtorizzazzjoni eċċezzjonali sabiex isir kKummerċ ma' Stat li mhux Parti għalfil-
Protokoll  u territorju li mhux kopert mill-Protokoll 

 2037/2000 Art. 8 (adattat)
 ġdid

1. Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fil-Komunità  L-importazzjoni u l-esportazzjoni 
jew proċessar 'il gewwa ta' sustanzi kontrollati  u ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li 
jiddependu minnhom  impurtati minn  u lejn  xi Stat li mhux Parti mfill-Protokoll għandu 
jkun projbit.

 2037/2000 Art. 10 (adattat)
 ġdid

2. Fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Partijiet, i Il-Kunsill għandu, fuq proposta mill-Kummissjoni, 
 tista'  jaddotta tadotta regoli applikabbli għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera ħielsa fil-
Komunità ta' prodotti  u tagħmir  li kienu prodotti bl-użu ta' sustanzi kontrollati imma li 
ma jkunx fihomx sustanzi li jistgħu jkunu pożittivament identifikati bħala sustanzi kontrollati, 
impurtati minn xi  kwalunkwe  Stat li mhux Parti għalfil-Protokoll. L-identifikazzjoni ta' 
prodotti bħal dawn  u tagħmir  għandha tkun konformi mal-parir tekniku perjodiku mog
ħti lill-Partijiet. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

 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). 

 2037/2000 Art. 13 (adattat)

3. B'deroga mill- paragrafu 1  Artikoli 8, 9 (1), 10, 11 (2) u (3), kummerċ ma' xi 
Stat li mhux Parti għalfil-Protokoll, f'sustanzi kontrollati u prodotti  u tagħmir  li jkun 
fihom  li fihom jew li jiddependu minnhom  jew li huma prodotti permezz ta' xi wieħed 
jew aktar minn dawk is-sustanzi jista' jkun awtorizzat mill-Kummissjoni, sal-limitu li l-Istat li 
mhux Parti għalfil-Protokoll ikun iddeterminat b'laqgħa tal-Partijiet  skont l-Artikolu 4(8) 
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tal-Protokoll  li jkun f'konformità sħiħa mal-Protokoll u jkun issottometta informazzjoni
ippreżenta dejta għal dak l-effett  il-għan  kif speċifikat fl-Artikolu 7 tal-Protokoll. Il-
Kummissjoni għandha taġixxi bi qbil  skont  mail-proċedura riferita  msemmija  fl-
Artikolu 1825 (2) ta' dan ir-Regolament.

 2037/2000 Art. 14 (adattat)

Artikolu 14

Kummerċ ma' teritorju li mhux kopert bil-Protokoll

41. Suġġett għal xi  kwalunkwe  deċiżjoni meħuda permezz skont tal-paragrafu 2 it-
tieni subparagrafu,  il-paragrafu 1  l-Artikoli 8, 9 u 11 (2) u (3) għandhom japplikaw g
ħal kull territorju li mhux kopert bil-Protokoll bħalma japplikaw għal xi Stat li mhux Parti g
ħalfil-Protokoll.

2. Meta l-awtoritajiet ta' territorju li mhux kopert bil-Protokoll ikunu konformi mal-Protokoll u 
jkunu ssottomettew informazzjoni ppreżentaw dejta għal dak l-iskop kif speċifikat fl-
Artikolu 7 tal-Protokoll, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li wħud mid-dispożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha tal-Artikoli 8, 9 u 11 ta' dan ir-Regolament  paragrafu 1  ma g
ħandhomx ikunu applikabli għal dak it-territorju.

Il-Kummissjoni għandha taġixxitieħu d-deċi¿jonijiet tagħha skont il-proċedura 
 msemmija  riferita fl-Artikolu 2518 (2).

 ġdid

Artikolu 21

Lista ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddependu minn sustanzi kontrollati

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(6) (adattat) 
 ġdid

2.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli  Llista ta’ prodotti  u tagħmir li jista' 
jkun fihom  li jkun fihom  jew li jiddependu minn  sustanzi kontrollati u tal-kodiċi tan-
Nomenklatura Kumbinata  Magħquda  hija mogħtija fl-Anness V għall-gwida tal-
awtoritajiet doganali tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ żżid ma’, tħassar oġġetti minn 
jew temenda dik il-lista fid-dawl tal-listi stabbiliti mill-Partijiet.

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu18(3).

 2037/2000 (adattat) 
 ġdid
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Artikolu 15

Notifika ta' Stati Membri

Il-Kummissjoni għandha immedjatament tinnotifika lill-Istati Membri b'kull mi¿ura li hi tadotta 
bis-saħħa ta' l-Artikoli 6, 7, 9, 12, 13 u 14.

KAPITOLU IV

KONTROLL TAL-EMISSJONIJIET

 2037/2000 (adattat)
 ġdid

Artikolu 2216

Irkupru  u qerda  ta' sustanzi kontrollati li jkunu użati

1. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu f': tagħmir ta' refriġerazzjoni, arja kundizzjonata u tag
ħmir tas-sħana bil-pompa, ħlief għal friġġijiet u freezers domestiċi, tagħmir li jkun fih solventi,
 jew  sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar u estingwituri  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 distruzzjoni  qerda  b'teknoloġiji approvati mill-Partijiet, 
 elenkati fl-Anness VII  jew b'xi teknoloġija ta' distruzzjoni oħra aċċettabbli 
ambjentalment, jew jiġu rkuprati għar-riċiklaġġ jew ir-reklamazzjoni matul it-tiswija u l-
manteniment ta' tagħmir jew qabel il-ħatt jew it-tneħħija tat-tagħmir.

 ġdid

2. Il-Kummissjoni tista' temenda l-Anness VII sabiex tqis żviluppi teknoloġiċi ġodda. 

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

 2037/2000 Art. 16(2) (adattat)

2. Sostanzi kontrollati li jkunu jinstabu f'refrigerators u freezers domestiċi għandhom ikunu 
rkuprati u trattati kif provdut fil-paragrafu 1 wara l-31 ta' Diċembru 2001.

 2037/2000 Art. 16(3) (adattat)
 ġdid

3. Sustanzi kontrollati li jkunu jinsabu fi prodotti, stallazzjonijiet u tagħmir apparti minn ħlief
dawk imsemmija fil-paragrafui 1 u 2 għandhom jekk teknikament u ekonomikament 
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vijabbli,  ikunu irkuprati  għall-qerda   jew jinqerdu mingħajr irkupru minn qabel, bl-
applikazzjoni tat-teknoloġiji msemmija fil-paragrafu 1  , jekk applikabbli, u trattati kif 
provdut fil-paragrafu 1.

 ġdid

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Anness għal dan ir-Regolament b'lista ta' prodotti u tag
ħmir li għalihom l-irkupru jew il-qerda mingħajr irkupru minn qabel għandha tiġi kkunsidrata b
ħala teknikament u ekonomikament vijabbli, li tispeċifika, jekk xieraq, it-teknoloġiji li g
ħandhom jiġu applikati. 

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 imsemmi fl-Artikolu 25(3).

 2037/2000 Art. 16(4) (adattat)

4. Sustanzi kontrollati ma għandhomx jitqiegħdu fuqis-suq f'kontenituri li jintremew, ħlief 
għal użiu essenzjali  fil-laboratorju u analitiċi   msemmija fl-Artikolu 10  .

 2037/2000 Art. 16(5) (adattat)
 ġdid

5. Stati Membri għandhom jieħdu passi biex iħeġġu l-irkupru, ir-riċiklaġġ, ir-reklamazzjoni u 
d-distruzzjoni  l-qerda  ta' sustanzi kontrollati u għandhom jassenjaw lill-utenti, lit-tekni
ċi tar-rifreġerazzjoni jew korpi oħra xierqa ir-responsabbiltà sabiex jassiguraw konformità mad-
disposizzjonijiet tal-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-ħtiġijiet r-rekwiżiti
minimi ta' kwalifika għall-ħaddiema persunal involuti. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2001, l-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport lill-Kummisjoni dwar il-programmi relatati 
mal-ħtiġiet tal-kwalifiki ta' hawn fuq.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tevalwa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri. 
 u tista'  fFid-dawl ta' din l-evalwazzjoni u tal-informazzjoni teknika u l-informazjoni l-oħra 
rilevanti, il-Kummissjoni, kif xieraq,  tadotta  għandha tipproponi miżuri dwar dawk il-ħti
ġiet ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika. 

 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). 

 1804/2003 Art. 1.10 [=Art. 
16(6)] (adattat)
 ġdid

6. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2001, u għal 
kull perjpdu taż-żmien ta’ 12-il xahar wara dan, dwar is-sistemi stabbiliti sabiex jippromwovu l-
irkupru tas-sustanzi kkontrollati wżati, inklużi l-faċilitajiet disponibbli u l-kwanitajiet tas-
sustanzi kkontrollati wżati rkuprati, irriċiklati u rriklamati jew meqruda.
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23 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
96/350/KE (ĠU L 135, 6.6.1996, p. 32).

 2037/2000 Art. 16(7) (adattat)

7. Dan l-Artikoli għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-
15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart23 (8) jew għall-mi¿uri adottati permezz ta' l-Artikolu 2 (2) ta' 
dik id-Direttiva.

 2037/2000 Art. 17 (adattat)
 ġdid

Artikolu 2317

Tnixxija  u emissjonijiet  ta' sustanzi kontrollati

1.  L-impriżi  Għandhom jittieħdu  għandhom jieħdu  l-miżuri kollha ta' 
prekawzjoni prattikabbli, sabiex ma jħallux u jnaqqsu  kwalunkwe  t-tnixxijaiet ta' 
sustanzi kontrollati. Partikolarment, tagħmir imwaħħal b'karika ta'  fiss b'  likwidu refri
ġeranti ta' aktar minn 3 kg għandu jkun eżaminat għal tnixxija darba kull sena.

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-ħtiġijiet r-rekwiżiti minimi ta' kwalifika għall-
ħaddiema persunal involuti. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2001, l-Istati Membri g
ħandhom jagħmlu rapport lill-Kummisjoni dwar il-programmi relatati mal-ħtiġiet tal-kwalifiki 
ta' hawn fuq. Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-mi¿uri meħuda mill-Istati 
Membri. Fid-dawl ta' din l-evalwazzjoni  ta' dawn il-miżuri meħuda mill-Istati Membri  u 
ta' l-informazzjoni teknika u informazzjoni oħra rilevanti, il-Kummissjoni, kif xieraq, għandha 
tipproponi  tista' tadotta  miżuri dwar  l-armonizzazzjoni ta'  dawk il-ħtiġiet ir-rekwi
żiti minimi ta' kwalifika. 

 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). 

Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi t-tħejjija ta' normi Ewropej li għandhom x'jaqsmu mal-
kontroll ta' tnixxija u rkupru ta' sostanzi li jnixxu minn apparat kummerċjali jew industrijali ta' l-
arja kundizzjonata jew refriġerazzjoni, minn sistemi ta' protezzjoni kontra n-nar u minn tagħmir 
li jkun fih solventi kif ukoll, kif xieraq, sa ħtiġiet tekniċi f'dak li għandu x'jaqsam ma' aċ
ċertazzjoni ta' projbizzjoni ta' tnixxija fis-sistemi ta' refriġerazzjoni.

 2037/2000 Art. 17(2) (adattat)

2.  L-impriżi għandhom jieħdu  Għandhom jittieħdul-miżuri kollha ta' prekawzjoni 
prattikabbli, sabiex ma jħallux u jnaqqsu t-tnixxijiet tal-bromur tal-metil' methyl bromide minn 
installazzjonijiet ta' fumigazzjoni jew operazzjonijiet  oħra  li fihom jintuża l-bromur tal-
metilmethyl bromide ikun u¿at. Kull meta jkun u¿at il-methyl bromide fil-fumigazzjoni tal-
ħamrija, l-u¿u ta' folji vertwalment impenetrabbli għal ¿mien suffiċjenti, jew tekniki oħra li 
jassiguraw mill-anqas l-istess livell ta' protezzjoni ambjentali għandha tkun mandatorja. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-ħtiġijiet r-rekwiżiti minimi ta' kwalifika għall-ħaddiema
persunal involuti.
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 2037/2000 Art. 17(3) (adattat)
 ġdid

3.  L-impriżi għandhom jieħdu  Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha ta' prekawzjoni 
prattikabbli, sabiex ma jħallux u jnaqqsu  kwalunkwe  t-tnixxijaiet  u emissjoni  ta' 
sustanzi kontrollati użati għall-produzzjoni  bħala materja prima  jew bħala aġenti tal-
ipproċessar.

 2037/2000 Art. 17(4) (adattat)
 ġdid

4.  L-impriżi għandhom jieħdu  Għandhom jittieħdul-miżuri kollha ta' prekawzjoni 
prattikabbli, sabiex ma jħallux u jnaqqsu  kwalunkwe  t-tnixxijaiet  u emissjoni  ta' 
sustanzi kontrollati prodotti b'kumbinazzjoni matul il-manifattura ta' kimiċi oħra.

 2037/2000 Art. 17(5) (adattat)
 ġdid

5. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa kif xieraq u tassigura it-tixrid ta' noti li jiddeskrivu l-
aħjar teknoloġiji disponibbli u l-aħjar prattiċi ambjentali dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-
tnixxija u l-emissjoni ta' sostanzi kontrollati. 

 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. 

 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). 

 2037/2000

Il-KAPITOLU VI

SUSTANZI ĠODDA

Artikolu 2224

Sustanzi ġodda

 2037/2000 Art. 22 (adattat)
 ġdid

1. Il-produzzjoni,  l-importazzjoni ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fil-Komunità u l-
proċessar il-ġewwa, it-tqegħid fuqis-suq, u l-użu  u l-esportazzjoni  ta' sustanzi ġodda fil- 
 Parti A tal- Anness II huma projbiti. Din il-projbizzjoni ma għandiex tkun applikabbli għal 
sustanzi ġodda jekk dawn jintużaw fil-produzzjoni  bħala materja prima   għal użi fil-
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laboratorju u analitiċi, għal 
importazzjoni ta' ħżin temporanju inkluż
it-trażbord, u għal esportazzjoni 
sussegwenti għal tranżitu jew ħżin temporanju mingħajr ma jkunu ġew assenjati 
trattament jew użu doganali approvat ieħor kif imsemmi fir-Regolament (KE) 
Nru 450/2008 .

2. Il-Kummissjoni għandha  tista'  , kif xieraq, tagħmel proposti biex tinkludi  fil-
Parti A ta fl-Anness II is-sustanzi li ma jkunux sustanzi kontrollati imma li jinsabu mill-Panel 
tal-Valutazzjoni Xjentifika li taħt  skont  il-Protokoll li jkollhom  għandhom 
potenzjal sinifikanti ta' ħsara għall-ożonu, inkluż  u tiddetermina  il-possibiltà ta' e
żenzjoni mill-paragrafu 1.  Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif msemmi fl-Artikolu 25(3). 

 ġdid

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).

 2037/2000

KAPITOLU VII

KUMITAT, RAPURTARĠĠ, SPEZZJONI U PENALI

Artikolu 2518

Il-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE g
ħandhom ikun applikabbli, billi jitqiesu jingħata każ tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tiegħu.

Il-perjodu stipulatstabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xahar 
wieħed.

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(8)

Omnibus [COM(2008) 71 finali = COD 2008/0032] 2.3(8) (adattat)3. Fejn issir referenza g
ħal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċi
żjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Adlib Express Watermark



MT 64 MT

 ġdid

Artikolu 26

Rappurtar mill-Istati Membri

1. Kull sena sat-30 ta' Ġunju l-Istati Membri għandhom jirrapurtaw it-tagħrif li ġej 
f'format elettroniku lill-Kummissjoni, għas-sena kalendarja ta' qabel. 

 2037/2000 Art. 4(2)(iii) it-tieni 
subparagrafu (adattat)

(a) Kull sena l-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni ta il-
kwantitajiet ta' methyl bromide bromur tal-metil awtorizzat  skont l-Artikolu 12(2) 
u (5),  għal  trattamenti differenti għal skopijiet ta'  l-kwarantina u għal
qabel  it-trażbord  il-kunsinna użati fit-territorju tagħhhom,  fejn jispeċifikaw 
għal liema skopijiet  għalfejn intuża l-bromur tal-metill-methyl bromide, u l-
progress fl-evalwazzjoni u l-użu ta' alternattivi;

 2037/2000 Art. 4(4)(iv) it-tieni 
sentenza (adattat)

(b) Kull sena l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni bil-kwantitajiet ta' aloni użati għal użi kritiċi , skont l-
Artikolu 13 , il-miżuri meħuda sabiex titnaqqas l-emissjoni tagħhom u stima ta' 
dawn l-emissjonijiet, u l-attivitajiet attwalikurrenti biex ikunu identifikati u jintużaw 
alternattivi adegwati.

 ġdid 

(c) dwar każijiet ta' kummerċ illegali, b'mod partikolari dawk individwati waqt 
spezzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 28.

 2037/2000 Art. 19(2)

2. Kull sena qabel il-31 ta' Diċembru, l-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri għandhom 
jibagħtu lura lill-Kummissjoni id-dokumenti tal-liċenzji użati ttimbrati.

 ġdid

2. Il-Kummissjoni tista', skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 25(2), tiddetermina l-
format għall-preżentazzjoni tat-tagħrif imsemmi fil-pargrafu 1. 

3. Il-Kummissjoni tista' temenda l-paragrafi 1 u 2. 

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

 2037/2000 Art. 19 (adattat)
 ġdid

Artikolu 2719

Rappurtar  minn impriżi 

1. Kull sena qabel il-31 ta' Marzu, kull produttur, importatur u esportatur ta' sostanzi 
kontrollati  impriża  għandha tikkomunika lill-Kummissjoni,  billi  tibgħat kopja lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat, l-informazzjoni  id- dejta kif spe
ċifikata hawn taħt  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.

2. Il-format ta' dan ir-rapport għandu jkun stabbilit bi qbil mal-proċedura riferita fl-
Artikolu 18 (2). (a) Kull produttur għandu jikkomunika  d-dejta li ġejja :

(a) il-produzzjoni totali tiegħu ta' kull sustanza kontrollata  msemmija fil-
paragrafu 1 ,

(b)  kwalunkwe  il-produzzjoni mqiegħda fuqis-suq jew użata mill-produttur 
stess fil-Komunità, waqt li separatament jidentifika l-produzzjoni ta' sustanzi li 
jintużaw għall-produzzjoni  bħala materja prima , aġenti tal-ipproċessar, 
kwarantina u qabel tintbagħat  it-trażbord  u użi oħra,

(c) kull  kwalunkwe  produzzjoni biex tlaħħaq mal-użu  jintlaħqu l-użi 
essenzjali  fil-laboratorju u analitiċi  fil-Komunità, liċenzjati skont l-
Artikolu  10(5)  3 (4),

- kull produzzjoni awtorizzata permezz ta' l-Artikolu 3 (6) biex tissodisfa l-ħtiġiet 
bażiċi domestiċi tal-Partijiet bis-saħħa ta' l-Artikolu 5 tal-Protokoll,

(d) il-produzzjoni awtorizzata skonttaħt l-Artikolu  10(7)  3 (7) biex ikunu
tissodisfati l-użi essenzjali jew kritiku tal-Partijiet,

(e) kull  kwalunkwe  żieda fil-produzzjoni awtorizzata skont permezz ta' l-
Artikolu  14 3( 2 8), (  3 9) u (  4 10) b'konnessjoni 
mar-razjonalizzazzjoni industrijali,

(f) kull  kwalunkwe  kwantitàajiet riċiklatai, reklamatai jew  meqruda 
distrutti,

(g)  kwalunkwe ħażna xi ħażniet,

3. (b) Kull importatur, inkluż xi produtturi li jimpurtaw ukoll, għandu jikkomunikag
ħandhom jikkomunikaw  d-dejta li ġejja :

(a)  kwalunkwe  il-kwantitàajiet rilaxxatai għal ċirkolazzjoni liberaħielsa fil-
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Komunità, waqt li separatament 
jidentifikaw l-importazzjoni ta' sustanzi għal użi fil-produzzjoni
 bħala materja prima  u użu ta' aġenti tal-ipproċessar, għal użi essenzjali 
 fil-laboratorju jew analitiċi  jew kritiku, liċenzjati skont l-
Artikolu  10(5) 3 (4), għal użu f'applikazzjonijiet ta' kwarantina jew ta' 
qabel jintbagħtu  it-trażbord  u għal distruzzjoni  qerda ,

il-kwantitajiet ta' sostanzi kontrollati li jidħlu fil-Komunità permezz ta' proċedura ta' 
proċessar il-ġewwa,

(b)  kwalunkwe  il-kwantitàjiet ta' sustanzi kontrollatiużati  msemmija fil-
paragrafu 1 , impurtati għal riċiklaġġ jew reklamazzjoni,

(c)  kwalunkwe ħażna il-ħażniet,

4. (b) Kull esportatur, inkluż xi produtturi li jesportaw ukoll, għandu jikkomunikag
ħandhom jikkomunikaw  d-dejta li ġejja :

(a)  kwalunkwe  il-kwantitàjiet ta' sustanzi kontrollati  msemmija fil-
paragrafu 1  esportati mill-Komunità, inkluż sostanzi li jkunu esportati mill-
ġdid permezz ta' proċedura ta' proċessar il-ġewwa, waqt li separatament 
jidentifikaw il-kwantitajiet esportati lejnil kull pajjiż destinatarju u l-kwantitajiet 
esportati għall-użu  bħala materja prima  fil-produzzjoni u użu ta'aġenti 
tal-ipproċessar, użi essenzjali  fil-laboratorju u analitiċi , użi kritiċi  u g
ħal applikazzjonijiet ta'  kwarantina u użu qabel  it-trażbord  jintbag
ħatu, sabiex jilħqu l-ħtiġiet bai domestiċi tal-Partijiet skond l-Artikolu 5 tal-
Protokoll u għad-distruzzjoni,

xi kwantitajiet ta' sostanzi kontrollati użati, esportati għal riċiklaġġ jew –
reklamazjoni,

(b)  kwalunkwe ħażna xi ħażniet,

 ġdid

5. Kull impriża li teqred is-sustanzi kontrollati msemmija fil-paragrafu 1 u li mhumiex 
koperti mill-paragrafu 2, għandha tikkomunika d-dejta li ġejja:

(a) kwalunkwe kwantità meqruda ta' sustanzi ta' dan it-tip, inklużi l-kwantitajiet 
f'prodotti jew tagħmir,

(b) kwalunkwe ħażniet meqruda ta' sustanzi ta' dan it-tip li se jinqerdu, inklużi l-
kwantitajiet f'prodotti jew tagħmir,

(c) it-teknoloġija użata għall-qerda.

 2037/2000 Art. 19(3) (adattat)
 ġdid

63. Kull sena qabel il-31 ta' Diċembru,  Marzu  kull utent li jkun ġie  huwa 
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awtorizzat sabiex jieħu vantaġġ minn eżenzjoni ta' użu essenzjali  fil-laboratorju jew 
analitika  permezz tal-Artikolu  10 3(1) għandu, għal kull sustanza li dwaru  g
ħaliha  jkun irċieva awtorizzazzjoni, jagħmel rapport lill-Kummissjoni, billi jibgħat kopja lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat, in-natura ta' l-użu, il-kwantitajiet użati matul 
is-sena ta' qabel, il-kwantitajiet li jkollu maħuna, il-kwantitajiet irriċiklati jew distrutti
 meqruda , u l-kwantità ta' prodotti  u tagħmir  li jkun fihom  jew li jiddependu 
minn  dawkdik is-sustanzai li jkunu tqiegħdu fuqis-suq tal-Komunità u/jew esportati.

 2037/2000 Art. 19(4) 

74. Kull sena qabel il-31 ta' Marzu, kull imintrapriża li tkun ġiet awtorizzata sabiex tgħamel u
żu minn sustanzi kontrollati bħala aġent tal-ipproċessar għandha tagħmel rapport lill-
Kummissjoni dwar il-kwantitajiet użati matul is-sena ta' qabel, u stima tal-emissjonijiet li jkunu 
seħħu matul dak l-użu.

 1804/2003 Art. 1.11(a) 
[=Art. 19(4a)] (adattat)

84a. Kull sena qabel il-31 ta’ Marzu, l-esportatur għandu jikkomunika lill-Kummissjoni, billi 
jibgħat kopja bl-informazzjoni tad-dejta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru interessat
 konċernat  , ir-reġistrazzjonijiet ipprovduti minn kull applikant skont l-Artikolu 
 18(2)(vii)  12(4), rigward il-perjodu taż-żmien bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 
tas-sena ta’ qabel.

 2037/2000 Art. 19(5) (adattat)

95. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi xierqa biex tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni sottomessa  ppreżentata  lilha.

 2037/2000 Art. 19(1) it-tieni 
subparagrafu (adattat)

10. Il-format ta' dan ir-rapport r-rapporti msemmija fil-paragrafi 1 sa 8  għandu jkun 
stabbilit bi qbil ma  skont i l-proċedura riferita  msemmija  fl-Artikolu 2518(2).

 Omnibus [COM(2008) 71 finali 
= COD 2008/0032] 2.3(9) (adattat)

116. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-ħtiġijiet tar-rapporti  r-rekwiżiti ta' rappurtar 
stabbiliti stipulati fil-paragrafi 1 sa 84 sabiex tissodisfa l-impenji taħt il-Protkoll jew biex ittejjeb 
l-applikazzjoni prattika ta’ dawk il-ħtiġijiet ta’ rappurtaġġ.

Dawk il-miżuri, maħsuba  imfassla  biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif imsemmija fl-Artikolu 2518(3).

 2037/2000 Art. 20
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Artikolu 2820

Spezzjoni

 2037/2000 Art. 20(3) (adattat)
 ġdid

13. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu iwettqu l-investigazzjonijiet li l-
Kummissjoni tikkunsidra meħtieġa taħt dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom ukoll
ta' kull tant iwettqu verifiki  spezzjonijiet dwar il-konformità ma' dan ir-Regolament, 
b'segwitu għal approċċ dokumentat abbażi tar-riskji, inklużi l-ispezzjonijiet  fuq l-
importazzjoni  u l-esportazzjoni  ta' sustanzi kontrollati  kif ukoll ta' prodotti u tagħmir 
li fihom jew li jiddependu minn dawk is-sustanzi , u jikkomunikaw l-iskedi u r-riżultati ta' 
dawk il-verifiki lill-Kummissjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
iwettqu l-investigazzjonijiet li l-Kummissjoni tikkunsidra meħtieġa skonttaħt dan ir-
Regolament.

 2037/2000 Art. 20(4)

24. Suġġett għall-qbil mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li 
jkunu sejrin isiru l-investigazzjonijiet fit-territorju tiegħu, l-uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom 
jgħinu lill-uffiċjali ta' dik l-awtorità fit-twettiq tad-doveri tagħhom.

 2037/2000 Art. 20(1) (adattat)

31. Fit-twettiq tal-ħidmiettad-doveri assenjati lilha minn dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
tista' takkwista l-informazzjoni kollha mill-gvernijiet u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri u mill-impriżi. 2. Meta titlob informazjoni minn xi impriża l-Kummissjoni għandha fl-
istess waqt tgħaddi kopja tat-talba lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tieg
ħu tkun tinsab l-impriża, flimkien ma' stqarrija bir-raġunijiet il-għala dik l-informazzjoni tkun 
meħtieġa.

 2037/2000 Art. 20(5)

45. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-azzjoni xierqa biex tinkoraġġixxi l-iskambju xieraq ta' 
informazjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-
Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi xierqa biex tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 
akkwistata skonttaħt dan l-Artikolu.

 2037/2000 Art. 21 (adattat)

Artikolu 2921

Penali
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L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw  jistipulaw ir-regoli dwar  il-penali meħtieġa li 
jkunu applikabbli għall-ksur  tad-dispożizzjonijiet  ta' dan ir-Regolament  u g
ħandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati . Il-penali 
 stipulati  għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disważivi. L-Istati Membri g
ħandhom jinnotifikaw  dawk  id-dispożizzjonijiet dwar il-penali lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2000  2010  u għandhom ukoll jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi'xi kwalunkwe emendia sussegwenti li tjaffettwaw hom  dawn id-
disposizzjonijiet.

 2037/2000 

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

 2037/2000 (adattat)

Artikolu 3023

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 3093/94 2037/2000  għandu jkun irrevokatimħassar mill-1 ta' 
Ottubru 2000  Jannar 2010 .

Ir-referenzi għar-Regolament irrevokatimħassar għandhom jitqiesu bħala li huma referenzi g
ħal dan ir-Regolament  u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-
Anness VII .

Artikolu 3124

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-  fl-għoxrin  jum ta'wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-  Unjoni Ewropea  Komunitajiet Ewropej.

Għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2000  ta' Jannar 2010 .

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
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24 Dawn il-potenzjali għat-tnaqqis tas-saff tal-ożonu huma kalkoli bbażati fuq għarfien eżistenti u se jiġu 
analizzati u riveduti kull tant żmien fid-dawl ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet.

 2037/2000 (adattat)
1 1804/2003 Art. 1.12
 ġdid

ANNESS I
Sustanzi kontrollati koperti

Grupp Sustanza Il-
potenzj
al għat-
tnaqqis 
tal-o

żonu24

Grupp I CFCl3 (CFC-11)  Triklorofluworometan  1,0

CF2Cl2 (CFC-12)  Diklorodifluworometan  1,0

C2F3Cl3 (CFC-113)  Triklorotrifluworoetani  0,8

C2F4Cl2 (CFC-114)  Diklorotetrafluworoetani  1,0

C2F5Cl (CFC-115)  Kloropentafluworoetan  0,6

Grupp II CF3Cl (CFC-13)  Klorotrifluworometan  1,0

C2FCl5 (CFC-111)  Pentaklorofluworoetan  1,0

C2F2Cl4 (CFC-112)  Tetraklorodifluworoetani  1,0

C3FCl7 (CFC-211)  Ettaklorofluworopropani  1,0

C3F2Cl6 (CFC-212)  Eżaklorodifluworopropani  1,0

C3F3Cl5 (CFC-213)  Pentaklorotrifluworopropani  1,0

C3F4Cl4 (CFC-214)  Tetraklorotetrafluworopropani


1,0

C3F5Cl3 (CFC-215)  Trikloropentafluworopropani  1,0

C3F6Cl2 (CFC-216)  Dikloroeżafluworopropani  1,0

C3F7Cl (CFC-217)  Kloropentafluworopropani  1,0

Grupp III CF2BrCl (alon-1211)  Bromoklorofluworometan  3,0

CF3Br (alon-1301)  Bromotrifluworometan  10,0
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25 Din il-formula ma tirreferix għal 1,1,2-trikloroetan.

C2F4Br2 (alon-2402)  Dibromotetrafluworoetani  6,0

Grupp IV CCl4 (carbon 
tetrachloride)
 CTC 

 Tetraklorid tal-karbonju  1,1

Grupp V C2H3Cl3 25 (1,1,1-
trikloroetan)

 1,1,1-Trikloroetan 
(metilkloroform) 

0,1

Grupp VI CH3Br (bromur tal-
metil)

 Bromometan  0,6

Grupp VII CHFBr2  HBFCs   Idrobromofluworometani, -etani 
jew -propani 

1,00

CHF2Br 0,74

CH2FBr 0,73

C2HFBr4 0,8

C2HF2Br3 1,8

C2HF3Br2 1,6

C2HF4Br 1,2

C2H2FBr3 1,1

C2H2F2Br2 1,5

C2H2F3Br 1,6

C2H3FBr2 1,7

C2H3F2Br 1,1

C2H4FBr 0,1

C3HFBr6 1,5

C3HF2Br5 1,9

C3HF3Br4 1,8

C3HF4Br3 2,2

C3HF5Br2 2,0

C3HF6Br 3,3

C3H2FBr5 1,9
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26 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
27 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
28 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
29 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.

C3H2F2Br4 2,1

C3H2F3Br3 5,6

C3H2F4Br2 7,5

C3H2F5Br 1,4

C3H3FBr4 1,9

C3H3F2Br3 3,1

C3H3F3Br2 2,5

C3H3F4Br 4,4

C3H4FBr3 0,3

C3H4F2Br2 1,0

C3H4F3Br 0,8

C3H5FBr2 0,4

C3H5F2Br 0,8

C3H6FBr 0,7

Grupp VIII CHFCl2 (HCFC-21) 26  Idrobromofluworometani, -etani 
jew -propani 

0,040

CHF2Cl (HCFC-22) 27 0,055

CH2FCl (HCFC -31) 0,020

C2HFCl4 (HCFC -121) 0,040

C2HF2Cl3 (HCFC -122) 0,080

C2HF3Cl2 (HCFC-123) 28 0,020

C2HF4Cl (HCFC-124) 29 0,022

C2H2FCl3 (HCFC-131) 0,050
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30 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
31 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
32 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.
33 Jidentifika s-sustanzi li huma kummerċjalment l-aktar vijabbli kif stipulat fil-Protokoll.

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 0,050

C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,060

C2H3FCl2 (HCFC-141) 0,070

CH3CFCl2 (HCFC-141b) 30 0,110

C2H3F2Cl (HCFC-142) 0,070

CH3CF2Cl (HCFC-142b) 31 0,065

C2H4FCl (HCFC-151) 0,005

C3HFCl6 (HCFC-221) 0,070

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0,090

C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,080

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0,090

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,070

CF3CF2C
HCl2

(HCFC-225ca) 32 0,025

CF2ClCF2

CHClF
(HCFC-225cb) 33 0,033

C3HF6Cl (HCFC-226) 0,100

C3H2FCl5 (HCFC-231) 0,090

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,100

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,230

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,280

C3H2F5Cl (HCFC-235) 0,520

C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,090

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,130
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C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0,120

C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,140

C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,010

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,040

C3H4F3Cl (HCFC-253) 0,030

C3H5FCl2 (HCFC-261) 0,020

C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,020

C3H6FCl (HCFC-271) 0,030

1 Grupp 
IX  1 CH2Br

C1l 

1 (alon 1011 
bromochloromet
hane) 

 Bromoklorometan 
1 0,1
2 
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34 Dawn il-potenzjali għat-tnaqqis tal-ożonu huma kalkoli bbażati fuq għarfien eżistenti u se jiġu 
analizzati u riveduti kull tant żmien fid-dawl ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet.

 ġdid

ANNESS II

Sustanzi ġodda

Parti A: Sustanzi ristretti skont l-Artikolu 24(1)

Sustanza Potenzjal għat-
tnaqqis tal-ożonu

CBr2 F2 Dibromodifluworometan (alon-1202) 1,25

Parti B: Sustanzi li għandu jsir rappurtar dwarhom skont l-Artikolu 26

Sustanza Potenzjal għat-tnaqqis 
tal-ożonu34

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

C2H5Br Bromoetan (bromur tal-etil) 0,1 – 0,2

CF3I Trifluworojodometan (jodur tat-trifluworometil) 0,01 – 0,02
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 1784/2006 Art. 1 u l-Anness 
(adattat)

ANNESS IIIVI

Proċessi li fihom sustanzi kontrollati jintużaw bħala aġenti tal-ipproċessar kif hemm 
referenza għalihom fis-sittax-il inċiż ta'l-Artikolu 2 il-punt (8)

(a) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju għall-eliminazzjoni tat-triklorur tan-nitroġenu fil-
produzzjoni tal-klorin u s-soda kawstika;

(b) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju fl-irkupru tal-klorin fil-gassijiet (tail gas) li jiġu mill-
produzzjoni tal-klorin;

(c) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju fil-manifattura tal-gomma klorinata;

(d) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju fil-manifattura tal-aċetofenon tal-iżobutil (ibruprofen-anal
ġeżiku);

(e) l-użu tat-tetraklorur tal-karbonju fil-manifattura tal-poli-fenilin-tereftalamid;

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

(g) l-użu tas-CFC-11 fil-manifattura tal-folja fina tal-fibra sintetika tal-poliolefin;

(h) l-użu ta' CFC-12 fis-sinteżi fotokimika tal-perfluworopolieterpoliperossidu, prekursuri taz-
Z-perfluworopolieteri u derivati difunzjonali;

(i) l-użu ta' CFC-113 fir-riduzzjoni ta' perfluworopolieterpoliperossidu intermedju għall-
produzzjoni ta' diesteri tal-perfluworopolieteru;

(j) l-użu ta' CFC-113 fit-tħejjija ta' dijoli tal-perfluworopolieteru b'funzjonalità għolja;

(k) l-użu ta' tetraklorur tal-karbonju fil-produzzjoni taċ-ċiklodim;

(l) l-użu ta' HCFCs fil-proċessi definitimniżżla fil-punti (a) sa (j  k  ) meta jkunu użati 
biex jieħdu post is-CFC jew it-tetraklorur tal-karbonju.
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35 Calculated on the basis of ODP = 0,6.
36 Calculated on the basis of ODP = 0,6.

Att rigward il-kundizzjonijiet tal-
adeżjoni, Art. 20 u l-Anness II, 
p. 710 (adattat)

ANNESS III

Limiti kwantitattivi totali fuq il-produtturi u l-importaturi li jqiegħdu sostanzi kontrollati fuq is-
suq u li ju¿awhom huma stess fil-Komunità

(1999-2003 — EU-15; 2004-2015 EU-25)

 1791/2006 Art. 1.1 (adattat)

(calculated levels expressed in ODP tonnes)

Sustan
za

For 12-
month 
periods 
from 

1 Janu
ary to 

31 Dec
ember

Group 
I

Group 
II

Group 
III

Group 
IV

Group 
V

Group 
VI35

For 
uses 
other 
than 

quaran
tine 
and 
pre-

shipme
nt 

applica
tions

Group 
VI36

For 
quaran

tine 
and pre-
shipme

nt 
applica
tions

Group 
VII

Group 
VIII

1999 
(EU-
15)

0 0 0 0 0 8665 0 8079

2000 
(EU-
15)

8665 8079

2001 
(EU-
15)

4621 607 6678

2002 
(EU-
15)

4621 607 5676
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2003 
(EU15
)

2888 607 3005

2004 
(EU-
25)

2945 607 2209

2005 
(EU-
25)

0 607 2209

2006 
(EU-
25)

607 2209

2007 
(EU-
27)

607 2250

2008 
(EU-
27)

607 1874

2009 
(EU-
27)

607 1874

2010 
(EU-
27)

607 0

2011 
(EU-
27)

607 0

2012 
(EU-
27)

607 0

2013 
(EU-
27)

607 0

2014 
(EU-
27)

607 0
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2015 
(EU-
27)

607 0
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37 "Ex" qabel il-kodiċi tfisser li taħt dik is-subintestatura jista' jkun hemm ukoll sustanzi oħra minbarra 
dawk imsemmija fil-kolonna "Deskrizzjoni.”

 473/2008 Art. 1 u l-Anness 
(adattat)

ANNESS IV
Gruppi, Kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda37 u deskrizzjonijiet għas-sustanzi 

msemmija fl-Annessi I u III

Grupp Kodiċi NM Deskrizzjoni

Grupp I 29034100 Triklorofluworometan

29034200 Diklorofluworometan

29034300 Triklorotrifluworoetani

29034410 Diklorotetrafluworoetani

29034490 Kloropentafluworoetan

Grupp II 29034510 Klorotrifluworometan

29034515 Pentaklorofluworoetan

29034520 Tetraklorodifluworoetani

29034525 Eptaklorofluworopropani

29034530 Eżaklorodifluworopropani

29034535 Pentaklorotrifluworopropani

29034540 Tetraklorotetrafluworopropani

29034545 Trikloropentafluworopropani

29034550 Dikloroeżafluworopropani

29034555 Kloroeptafluworopropani

Grupp III 29034610 Bromoklorodifluworometan

29034620 Bromotrifluworometan

29034690 Dibromotetrafluworoetani

Grupp IV 29031400 Tetraklorur tal-karbonju

Grupp V 29031910 1,1,1-Trikloroetan (kloroform tal-metil)
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Grupp VI 29033911 Bromometan (bromur tal-metil)

Grupp VII 29034930 Idrobromofluworometani, -etani jew -
propani

Grupp VIII 29034911 Klorodifluworometan (HCFC-22)

29034915 1,1-Dikloro-1-fluworoetan (HCFC-141b)

29034919 Idroklorofluworometani oħrajn, -etani jew -
propani (HCFCs)

Grupp IX ex29034980 Bromoklorometan

Taħlitiet 38247100 Taħlitiet li fihom klorofluworokarbonji 
(CFCs), kemm jekk fihom 
idroklorofluworokarbonji (HCFCs), 
perfluworokarbonji (PFCs) jew 
idrofluworokarbonji u kemm jekk le

38247200 Taħlitiet li fihom il-
bromoklorodifluworometan, il-
bromotrifluworometan jew id-
dibromotetrafluworoetani

38247300 Taħlitiet li fihom 
idrobromofluworokarbonji (HBFCs)

38247400 Taħlitiet li fihom idroklorofluworokarbonji 
(HCFCs) kemm jekk fihom 
perfluworokarbonji (PFCs) jew 
idrofluworokarbonji u kemm jekk le, iżda li 
ma fihomx klorofluworokarbonji (CFCs)

38247500 Taħlitiet li fihom tetraklorur tal-karbonju

38247600 Taħlitiet li fihom 1,1,1-trikloroetan 
(kloroform tal-metil)

38247700 Taħlitiet li fihom bromometan (bromur tal-
metiol) jew bromoklorometan
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38 Dawn il-kodiċi doganali huma mogħtija bħala gwida lill-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri

 2037/2000 

ANNESS V

Kodiċi ta' Nomenklatura Magħquda (NM) għal prodotti li jkun fihom sostanzi 
kontrollati38

1. Unitajiet ta' arja kundizjonata għal vetturi u trakkijiet

Kodiċi NM

87012010 – 87019090

87021011 – 87029090

87031011 – 87039090

87041011 – 87049000

87051000 – 87059090

87060011 – 87060099

2. Refriġerazzjoni u tagħmir ta' arja kundizzjonata/pompa tas-sħana domestiċi u 
kummerċjali

Refriġeranti:

Kodiċi NM

84181010 – 84182900

84185011 – 84185099

84186110 – 84186999

Freezers:

Kodiċi NM

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190
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84186910 – 84186999

Deumidifikanti:

Kodiċi NM

84151000 – 84158390

84796000

84798910

84798998

Apparat li jkessaħ l-ilma u unitajiet li jillikwifikaw il-gass:

Kodiċi NM

84196000

84198998

Magni tas-silġ:

Kodiċi NM

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Unitajiet ta' arja kundizzjonata u pompi tas-sħana:

Kodiċi NM

84151000 – 84158390

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

84189910 – 84189990

3. Prodotti ta' l-aerosol, bl-eċċezzjoni ta' aerosols mediċi
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Prodotti ta' l-ikel:

Kodiċi NM

04049021 – 04049089

15179010 – 15179099

21069092

21069098

Żebgħa u verniċ, imħejijja b'pigment ta' l-ilma u kulur:

Kodiċi NM

32081010 – 32081090

32082010 – 32082090

32089011 – 32089099

32091000 – 32099000

32100010 – 32100090

32129090

Perfumerija, kosmetiċi jew preparazzjonijiet tat-twaletta:

Kodiċi NM

33030010 – 33030090

33043000

33049900

33051000 – 33059090

33061000 – 33069000

33071000 – 33073000

33074900

33079000

Preparazzjonijiet attivi fil-wiċċ:

Kodiċi NM

34022010 – 34022090
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Preparazzjonijiet lubrifikanti:

Kodiċi NM

27100081

27100097

34031100

34031910 – 34031999

34039100

34039910 – 34039990

Preparazzjonijiet domestiċi:

Kodiċi NM

34051000

34052000

34053000

34054000

34059010 – 34059090

Oġġetti ta' sostanzi kombustibbili:

Kodiċi NM

36061000

Insettiċidi, liebriċidi, fungiċidi, ħerbiċidi, eċċ.:

Kodiċi NM

38081010 – 38081090

38082010 – 38082080

38083011 – 38083090

38084010 – 38084090

38089010 – 38089090

Aġenti li jtemmu, eċċ.:

Kodiċi NM
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38091010 – 38091090

38099100 – 38099300

Preparati u charges għal apparati tat-tifi tan-nar; grenades mimlija għat-tifi tan-nar:

Kodiċi NM

38130000

Solvent organiku kompost, eċċ.:

Kodiċi NM

38140010 – 38140090

Fluwidi imħejjija għat-tneħħija tas-silġ:

Kodiċi NM

38200000

Prodotti għall-industriji kimiċi jew li għandhom x'jaqsmu magħhom:

Kodiċi NM

38249010

38249035

38249040

38249045 – 38249095

Silicones f'għamla primarja:

Kodiċi NM

39100000

Armi tan-nar:

Kodiċi NM

93040000

4. Fire extinguishers portabbli

Kodiċi NM
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84241010 – 84241099

5. Pjanċi, pannelli insulatriċi u koperti tal-kanen

Kodiċi NM

39172110 – 39174090

39201023 – 39209990

39211100 – 39219090

39251000 – 39259080

39269010 – 39269099

6. Pre-polymers

Kodiċi NM

39011010 – 39119099
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 ġdid

ANNESS V 

Kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq u t-tkomplija tad-distribuzzjoni ta' sustanzi 
kontrollati għal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi msemmija fl-Artikolu 10(8)

1. Sustanzi kontrollati għal użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi għandu jkun fihom 
biss sustanzi kontrollati manifatturati skont il-puritajiet li ġejjin:

Sustanza %
CTC (kwalità tar-reaġent) 99.5 
1,1,1-trikloroetanu 99.0 
CFC 11 99.5 
CFC 13 99.5
CFC 12 99.5
CFC 113 99.5
CFC 114 99.5
Sustanzi kontrollati oħra b'punt tat-togħlija 
>20° C

99.5

Sustanzi kontrollati oħra b'punt tat-togħlija 
<20° C

99.0 

Dawn is-sustanzi kontrollati puri jistgħu sussegwentement jitħaltu minn manifatturi, a
ġenti, jew distributuri ma' kimiċi kontrollati oħra jew li mhumiex ikontrollati mill-
Protokoll kif inhi d-drawwa għall-użi fil-laboratorji jew analitiċi. 

2. Dawn is-sustanzi u t-taħlitiet ta' purità għolja li fihom sustanzi kontrollati għandhom 
jiġu forniti biss f'kontenituri li jerġgħu jingħalqu jew ċilindri taħt pressjoni għolja iżg
ħar minn tliet litri jew f'ampolli iżgħar tal-ħġieġ, immarkati b'mod ċar bħala sustanzi li 
jnaqqsu s-saff tal-ożonu, ristretti għall-użu fil-laboratorju jew skopijiet analitiċi u li 
jispeċifikaw li s-sustanzi użati jew li jibqgħu żejda għandhom jinġabru u jiġu rri
ċiklati, jekk dan ikun prattiku. Il-materjal għandu jinqered jekk ir-riċiklaġġ ma jkunx 
prattiku.
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 2003/160/KE Art. 1 u l-Anness 
(adattat)

ANNESS VI

L-użi  Użi  kritiċi ta'l-halon

L-użu ta'l-halon 1301:

fil-vetturi  fl-inġenji  tal-ajru għall-protezzjoni tal-kumpartimenti tal-ekwipaġġ, –
għall-kisja  il-kisi  ta' barra tal-magni, il-kumpartimenti tat-tagħbija  fejn tin
ħatt u titgħabba l-merkanzija  u l-kumpartimenti niexfa  fejn ma titgħabbiex 
merkanzija  , u sabiex jiġi inertjat it-tank tal-karburant  għall-inertjar tat-
tankijiet tal-fjuwil  ,

f'vetturi militari tal-art u l-bastimenti navali  militari  għall-protezzjoni ta' l-–
ispazji okkupati mill-  meħuda minn kumpartimenti tal-  persunal u l-
kompartiment tal-magni,

sabiex jintgħamlu inerti l-ispazji okkupati  jinbidlu fi spazji okkupati inerti –
u/jew meta jiġri l-ħruġ tal-likwidi jew tal-gassijiet  fejn jista' jinħareġ likwidu u/jew 
xi gass  fjammabbli fi  s-setturi  l-militari u tafiż-żejt, fis-settur tal-gass u 
petrokimiċiku, u fil-bastimenti  f'vapuri  tat-tagħbija eżistenti,

fl-għamil  sabiex ċentri eżistenti  inert ta' komunikazzjonijiet  u kmand –
mgħammra b'ekwipaġġ u ċentri ta' kontroll eżistenti tal-forzi armati jew oħrajn, 
essenzali għas-sigurtà nazzjonali  jinbidlu f'ċentri inerti  ,

fl-għamil inert ta'  sabiex  spazji fejn  jista' jkun  hemm riskju ta' tixrid ta' –
materja ta' radjuattività  jinbidlu fi spazji inerti  ,

fiċ-Channel Tunnel u stallazzjonijiet u trenijiet  rolling stock  assoċjati magħha–
 miegħu  .

L-użu tal-alon 1211:

f'il-vetturi militari ta' l-art u l-bastimenti  militari  navali għall-protezzjoni ta' l-–
ispazji okkupati  meħuda  mill-personal u l-  minn  kumpartimenti  tal-
persunal u  tal-magni,

f'it-tagħmir  li jinżamm fl-  ta' l-idejn għat-tifi tan-nar u t-tagħmir fiss għtat-tifi –
tan-nar għall-magni li jintużaw abbord il-vetturi  l-inġenji  tal-ajru,

fil-vetturi  inġenji  tal-ajru għall-protezzjoni tal-kumpartimenti tal-ekwipaġġ, g–
ħall-kisja  il-kisi  ta' barra tal-magni, il-kumpartimenti tat-tagħbija  fejn tin
ħatt u titgħabba l-merkanzija  u l-kumpartimenti niexfa  fejn ma titgħabbiex 
merkanzija  ,

f'it-tagħmir għtat-tifi tan-nar essenzjali għas-salvagward  sikurezza  personali u–
żati mill-brigati tat-tifi tan-nar għat-tifi tal-bidu  inizjali  ,
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f'it-tagħmir għtat-tifi tan-nar tal-militari u tal-pulizija għall-użu fuq il-persuna  in-–
nies  .

 2004/232/KE Art. 1 u l-Anness 
(adattat)

L-użu tal-' halon 2402 f'iċ-Ċipru, fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, fl-Ungerija, fil-Latvja, fil-
Lituwanja, f'Malta, fil-Polonja, fisl-IsSlovakkja u fisl-IsSlovenja biss:

fl-inġenji tal-ajru għall-protezzjoni tal-kumpartimenti tal-ekwipaġġ, il-kisja–
 kisi  ta' barra tal-makni  magni  ,  il-  kumpartimenti fejn jinħattu u 
jitgħabbew  tinħatt u titgħabba  l-merkanzija u l-kumpartimenti fejn ma ssirx tg
ħabija  titgħabbiex merkanzija  u  għall-  karburanti tankinerting  tat-
tankijiet tal-fjuwil  ,

 f’vetturi u bastimenti militari  f'vetturi ta' l-art militari u bastimenti tal-baħar g–
ħall-protezzjoni ta' spazji meħuda minn kumpartimenti tal-persunal u tal-magni,

fl-għamil inert ta'  sabiex  spazji okkupati  jinbidlu fi spazji okkupati –
inerti  fejn jista' jinħareġ likwidu u/jew xi gass li jaqbad  fjammabbli 
fis-setturi militari u taż-żejt, tal-gass u petrokemikali  petrokimiċi  , u f'vapuri 
ta' tagħbija eżistenti,

fl-għamil inert ta'  sabiex  komunikazzjonijiet  eżistenti  mgħammra –
b'ekwipaġġ u ċentri ta'  kmand  kontroll eżistenti tal-forzi armati jew oħrajn, 
essenzali għas-sigurtà nazzjonali,

fl-għamil inert ta'  sabiex  spazji fejn hemm riskju ta' tixrid ta' materja ta' –
radjoattività  radjuattiva jinbidlu fi spazji inerti  ,

fit-teffejja tal-ħruq miħmuma bl-idejn u tagħmir ta' stuta fiss għall-makni  f'tagħmir –
li jinżamm fl-idejn għat-tifi tan-nar u tagħmir fiss għat-tifi tan-nar  għall-użu fuq l-
inġenji tal-ajru,

fit-teffejja tal-ħruq  f'tagħmir għat-tifi tan-nar  essenzjali għas-sigurtà–
 sikurezza  personali użati biex jibda jintefa' l-ħruq mill-brigadieri  brigati tat-
tifi tan-nar   għat-tifi inizjali  tan-nar,

fit-teffejja tal-ħruq  f'tagħmir għat-tifi tan-nar  militari u tal-pulizija għall-użu –
fuq in-nies.

 2007/540/KE Art. 1 u l-Anness 
(adattat)

L-użu tal-halon 2402 fil-Bulgarija biss:

fl-ajruplani  inġenji tal-ajru  għall-protezzjoni tal-kumpartimenti tal-ekwipaġġ, –
għall-kisi  il-kisji  ta’ barra tal-magni, il-kumpartimenti tat-tagħbija u l-
kompartimenti niexfa  fejn tinħatt u titgħabba l-merkanzija  u l-
kumpartimenti fejn ma titgħabbiex merkanzija  , u għall-inertjaring tat-tankijiet tal-

Adlib Express Watermark



MT 91 MT

fjuwil,

f’vetturi u bastimenti militari għall-protezzjoni ta’ spazji meħuda minn kumpartimenti –
tal-persunal u tal-magni.
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 ġdid

ANNESS VII

Teknoloġiji ta' qerda msemmija fl-Artikolu 22(1)

Applikabilità

Teknoloġija Sorsi konċentrati Sorsi dilwiti

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

Alon
(L-Anness A, Gp 
II)

Fowm

L-effiċenzja tal-qerda u t-tneħħija (DRE) 99.99% 99.99% 95%

Fran tas-siment Approvati Mhux Approvati

Inċinerazzjoni permezz ta' injezzjoni ta' 
likwidi

Approvata Approvata

Ossidazzjoni b'gass/dħaħen Approvata Approvata

Inċinerazzjoni muniċipali ta' skart solidu Approvata

Cracking f'reatturi Approvat Mhux Approvat

Inċinerazzjoni f'forn li jdur Approvata Approvata Approvata

Ark tal-plażma bl-argon Approvat Approvat

Plażma bi frekwenza radju akkoppjata 
b'mod induttiv

Approvata Approvata

Plażma majkrowejv Approvata

Ark tal-plażma bin-nitroġenu Approvat

Dealoġenazzjoni katalitika f'fażi ta' gass Approvata

Reattur tal-fwar b'temperatura għolja 
ħafna

Approvat

Noti: 
Il-kriterju DRE jippreżenta l-kapaċità teknoloġika li fuqha hija bbażata t-teknoloġija. (1)
Mhux dejjem jirrifletti r-rendiment li jinkiseb minn jum għall-ieħor, li fih innifsu jkun 
ikkontrollat bi standards minimi nazzjonali. 

Sorsi konċentrati jirreferu għal sustanzi verġni, irkuprati u reklamati li jnaqqsu s-saff tal-(2)
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ożonu. 

Sorsi dilwiti jirreferu għal sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu li jinsabu f'matriċi ta' (3)
solidu, pereżempju fowm. 
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 ġdid

ANNESS VIII

Tabella ta' korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 Ġdid

Art. 1 Art. 1 u 2

Art. 2 Art. 3

Art. 3(1) l-ewwel subparagrafu Art. 4(1)

Art. 3(1) it-tieni subparagrafu Art. 10(2) u (4)

Art. 3(2)(i) Art. 4(1)

Art. 3(2)(ii) l-ewwel subparagrafu ---

Art. 3(2)(ii) it-tieni subparagrafu Art. 12(5)

Art. 3(3) Art. 4(2)

Art. 3(4) Art. 10(6) l-ewwel sentenza

Art. 3(5) Art. 10(7)

Art. 3(6) ---

Art. 3(7) Art. 10(8)

Art. 3(8) Art. 14(2)

Art. 3(9) Art. 14(3)

Art. 3(10) Art. 14(4)

Art. 4(1) Art. 5(1)

Art. 4(2)(i) Art. 5(1)

Art. 4(2)(ii) ---

Art. 4(2)(iii) l-ewwel subparagrafu Art. 12(1) u (2)

Art. 4(2)(iii) it-tieni subparagrafu Art. 26(1) il-punt (a)

Art. 4(2)(iii) it-tielet subparagrafu Art. 12(2)

Art. 4(2)(iv) Art. 12(4)
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Art. 4(3)(i) Art. 5(1)

Art. 4(3)(ii) ---

Art. 4(3)(iii) ---

Art. 4(3)(iv) ---

Art. 4(4)(i)(a) Art. 9

Art. 4(4)(i)(b) l-ewwel inċiż Art. 7(1) u Art. 8(1)

Art. 4(4)(i)(b) it-tieni inċiż Art. 10(1) u Art. 12(5)

Art. 4(4)(ii) ---

Art. 4(4)(iii) ---

Art. 4(4)(iv) l-ewwel sentenza Art. 13(1)

Art. 4(4)(iv) it-tieni sentenza Art. 27(1) il-punt (b)

Art. 4(4)(v) Art. 5(2)

Art. 4(5) Art. 14(1)

Art. 4(6) Art. 6

Art. 4(6) ---

Art. 5(1) Art. 5(1)

Art. 5(2) il-punt (a) Art. 11(1)

Art. 5(2) il-punt (b) Art. 7(1)

Art. 5(2) il-punt (c) Art. 8(1)

Art. 5(3) ---

Art. 5(4) l-ewwel sentenza Art. 11(4)

Art. 5(4) it-tieni sentenza ---

Art. 5(5) ---

Art. 5(6) ---

Art. 5(7) Art. 11(4)

Art. 6(1) l-ewwel sentenza Art. 15(3)
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Art. 6(1) it-tieni sentenza ---

Art. 6(2) ---

Art. 6(3) Art. 18(3)

Art. 6(4) Art. 18(5)

Art. 6(5) Art. 18(8)

Art. 7 Art. 16(1)

Art. 8 Art. 20(1)

Art. 9(1) Art. 20(1)

Art. 9(2) Art. 21

Art. 10 Art. 20(2)

Art. 11(1) Art. 17(1) u (2)

Art. 11(2) Art. 20(1)

Art. 11(3) Art. 20(1)

Art. 11(4) ---

Art. 12(1) Art. 17(4)

Art. 12(2) Art. 18(4)

Art. 12(3) Art. 18(5)

Art. 12(4) Art. 18(3) u (4)

Art. 13 Art. 20(3)

Art. 14 Art. 20(4)

Art. 15 ---

Art. 16(1) Art. 22(1)

Art. 16(2) ---

Art. 16(3) Art. 22(2)

Art. 16(4) Art. 22(4)

Art. 16(5) Art. 22(5)
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Art. 16(6) ---

Art. 16(7) ---

Art. 17 Art. 23

Art. 18 Art. 25

Art. 19 Art. 25

Art. 20(1) Art. 28(3)

Art. 20(2) Art. 28(3)

Art. 20(3) Art. 28(1)

Art. 20(4) Art. 28(2)

Art. 20(5) Art. 28(4)

Art. 21 Art. 29

Art. 22 Art. 24

Art. 23 Art. 30

Art. 24 Art. 31

L-Anness I L-Anness I

L-Anness III ---

L-Anness IV L-Anness IV

L-Anness V ---

L-Anness VI L-Anness III

L-Anness VII L-Anness VI
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