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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b'tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li għandha x’taqsam mar-restrizzjonijiet dwar il-
marketing ta’ ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006(0069)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artiklu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0064/2006),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2006),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 4 A (ġdida)

(4a) Exemptions may be authorised in 
cases where alternative solutions are not 
yet available, as well as in the rare case of 
the maintenance of traditional 
barometers, museum collections and 
industrial heritage;(4a) Jistgħu jiġu 
awtorizzati eċċezzjonijiet f'każi fejn ma 
jkunux għadhom jeżistu soluzzjonijiet 
alternattivi, kif ukoll fil-każ rari ta' 
manutenzjoni ta' barometri tradizzjonali, 
kollezzjonijiet tal-mużewijiet u wirt 

  
1 ĠU C ... / Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.



PR\617025MT.doc PE 374.273PE000.000v00-006/13 PR\617025MT.doc

MT

industrijali;

Ġustifikazzjoni

Skond l-istrateġija Komunitarja rigward il-merkurju, li approvaha l-Parlament, u ladarba 
ġie stabbilit li f'xi każi għadhom ma jeżistux sostituti li huma għal kollox ta' min joqgħod 
fuqhom, eżenzjonijiet ta' dan it-tip għandhom jitħallew bil-kundizzjoni li jkun hemm kontroll 
bir-reqqa u l-awtorizzazzjoni.

Emenda 2
PREMESSA 8 A (ġdida)

(8a) Il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri fuq perjodu qasir ta' żmien biex 
tiżgura li l-prodotti kollha (mhux biss it-
tagħmir elettriku u elettroniku) li fihom 
il-merkurju u li bħalissa qed jiċċirkolaw 
fis-soċjetà jinġabru separatament u jiġu 
ttrattati mingħajr periklu.

Ġustifikazzjoni

Skond l-istrateġija Komunitarja rigward il-merkurju, li approvaha l-Parlament, hemm il-
ħtieġa li prodotti li fihom il-merkurju jinġabru mingħajr periklu u jinħażnu malajr kemm jista' 
jkun sabiex ikun żgurat il-ħarsien totali ta' l-ambjent u ta' saħħet il-bniedem.-{}-

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond u objettiv tal-proposta

Fit-28 ta' Jannar 2005 l-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija Komunitarja 
rigward il-merkurju, li pproponiet miżuri għall-ħarsien ta' saħħet il-bniedem u ta' l-ambjent 
mill-emissjonijiet tal-merkurju bbażati fuq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja li qieset il-produzzjoni, l-
użu, it-trattament ta' l-iskart u l-emissjonijiet.

Sabiex titnaqqas id-domanda għall-merkurju għall-użu fi prodotti u biex titħaffef is-
sostituzzjoni tal-merkurju, ikun xieraq li  jiddaħħlu restrizzjonijiet fil-livell Komunitarju fuq 
il-marketing ta' tagħmir li jintuża mill-konsumatur għall-kejl u għall-kontroll u li jkun fih il-
merkurju u, b'xi eċċezzjonijiet, fis-settur tas-saħħa.

Xi tagħmir tal-kejl, bħat-termometri mediċi u dawk ta' ġewwa, il-barometri, l-istrumenti tal-
kejl tal-pressjoni tad-demm u l-manumetri ma jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva 2002/95/KE 
dwar ir-restrizzjonijiet fuq sustanzi perikolużi.

L-objettiv tad-Direttiva huwa li jdaħħal dispożizzjonijiet armonizzati fir-rigward tal-merkurju 
li jimponu restrizzjonijiet fuq it-tagħmir tal-kejl u b'dan il-mod, billi jiskansaw li ammonti 
konsiderevoli ta' merkurju jispiċċaw parti mill-iskart iġġenerat, jikkontribwixxu għal livell 
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għoli ta' ħarsien ta' l-ambjent u ta' saħħet il-bniedem, filwaqt li jippriservaw is-suq intern, kif 
jitlob l-Artikolu 95 tat-Trattat.

Kuntest ġenerali

Il-merkurju u l-komponenti tiegħu, kif tinnota l-Kummissjoni Ewropea, huma estremament 
tossiċi għall-bniedem, għall-ekosistemi u għall-ħajja fis-selvaġġ. It-tniġġis mill-merkurju, li 
għall-bidu kien meqjus bħala problema gravi u lokali, issa huwa mifhum li hu globali, mifrux 
u kroniku. Il-merkurju huwa persistenti u fl-ambjent jista' jinbidel f'metilmerkurju, li huwa l-
aktar forma tossika tiegħu. L-aktar li wieħed jista' jiġi espost għall-metilmerkurju huwa 
permezz ta' l-ikel. Il-metilmerkurju jinġema' u jikkonċentra ruħu b'mod partikulari fil-katina 
ta' l-ikel akwatika, u dan iwassal biex popolazzjonijiet li jieklu ħafna ħut u ikel tal-baħar isiru 
partikularment vulnerabbli (speċjalment fiz-zoni Mediterranji ta' mal-kosta).
Anki l-espożizzjoni diretta għall-merkurju permezz tal-ġbid tal-fwar man-nifs u l-assorbiment 
mill-ġilda hija riskjuża għas-saħħa.

Skond il-Kummissjoni, it-tagħrif disponibbli juri li 80%-90% tal-merkurju kollu użat fit-
tagħmir tal-kejl u tal-kontroll huwa użat f'termometri mediċi (tad-deni) u f'termometri oħra li 
jintużaw fid-djar. Għalkemm l-użu tal-merkurju qed jonqos, il-kwantitajiet għadhom 
sinifikanti: Huwa stmat li kull sena fl-UE jintużaw 33 tunellata ta' merkurju għal tagħmir tal-
kejl u tal-kontroll u, permezz tat-termometri biss, kull sena jidħlu fiċ-ċiklu xi 25-30 tunellata 
ta' merkurju.

Rigward projbizzjoni totali li tista' ssir fuq l-użu tal-merkurju fit-tagħmir kollu, għandu jiġi 
enfasizzat li l-esperti li kkonsultat il-Kummissjoni waslu għall-konklużjoni li l-isptarijiet 
jeħtieġu tagħmir b'livell għoli ta' preċiżjoni biex jittrattaw kundizzjonijiet li jistgħu jwasslu 
għall-mewt bħall-ipertensjoni, l-arritmija u l-preeklampsja. L-isfigmomanumetri tal-merkurju  
jipprovdu l-livell xieraq ta' preċiżjoni u affidabilità biex jiżguraw is-sikurezza tal-pazjenti.
S'issa għadu mhux possibbli li l-istess livell ta' affidabilità jinkiseb permezz ta' tagħmir ieħor 
li jikkontrolla l-pressjoni tad-demm.

Minħabba li, fil-futur previdibbli, se jkun hemm il-ħtieġa ta' l-isfigmomanumetri tal-merkurju 
biex jiġu ttestjati u kkalibrati manumetri oħra tal-pressjoni tad-demm, is-sitwazzjoni għandha 
tiġi eżaminata jekk u meta l-evidenza turi li l-isfigmomanumetri ta' bla merkurju jkunu tajbin 
mhux biss biex jitkejlu x-xejriet tal-pressjoni tad-demm, iżda wkoll għad-dijanjosi u għat-
trattament ta' l-ipertensjoni u għat-testijiet kliniċi.

Ir-restrizzjonijiet fuq it-termometri mediċi u fuq tagħmir ieħor tal-kejl maħsub għall-użu tal-
konsumatur ikopru l-biċċa l-kbira ta' l-użi u ta' l-emissjonijiet tal-merkurju minn dan il-grupp 
ta' prodotti. Fir-rigward ta' l-użi speċjalizzati l-oħra fix-xjenza u fl-industrija, jew ma jeżistux 
alternattivi ta' min joqgħod fuqhom jew inkella jiswew ħafna flus.

Rakkomandazzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tagħkom tqis li jkun f'loku ħafna li jiddaħħlu restrizzjonijiet fil-livell 
Komunitarju fuq il-marketing ta' ċerti tipi ta' tagħmir mhux elettriku u mhux elettroniku tal-
kejl u tal-kontroll li fihom il-merkurju. Tali restrizzjonijiet:
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- jiġġeneraw benefiċċji għall-ambjent u, fuq perjodu twil ta' żmien, għal saħħet il-bniedem, 
billi ma jħallux il-merkurju jispiċċa parti mill-iskart iġġenerat;

- ikunu japplikaw għal tagħmir tal-kejl maħsub biex jinbiegħ lill-pubbliku ġenerali u f'qasam 
speċifiku tas-settur tas-saħħa;

- jillimitaw il-marketing ta' tagħmir ġdid tal-kejl.

Wieħed għandu jżomm f'moħħu li r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija 
Komunitarja rigward il-merkurju (2005/2050(INI)), adottata fl-14 ta' Marzu 2006, titlob biex 
jiġu awtorizzati eżenzjonijiet f'każi fejn għadhom ma jeżistux soluzzjonijiet alternattivi, u fil-
każ rari tal-manutenzjoni ta' barometri tradizzjonali, kollezzjonijiet tal-mużewijiet u wirt 
industrijali.

Ir-rapporteur tagħkom tirrakkomanda li dawn l-eċċezzjonijiet jiddaħħlu fl-ambitu tad-
Direttiva bil-kundizzjoni li jkun hemm kontroll bir-reqqa u l-awtorizzazzjoni.

Ir-riżoluzzjoni għamlet ukoll stedina lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri fuq perjodu qasir ta' 
żmien sabiex tiżgura li l-prodotti kollha (u mhux biss it-tagħmir elettriku jew elettroniku) li 
fihom il-merkurju u li bħalissa qed jiċċirkolaw fis-soċjetà jinġabru separatament u jiġu 
ttrattati mingħajr periklu.  Ir-rapporteur tagħkom tappoġġja bis-sħiħ dak il-metodu.

Fil-qosor, ir-rapporteur tagħkom tirrakkomanda li jintlaħaq ftehim fl-ewwel qari, sabiex id-
Direttiva tkun tista' tidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun, u b'hekk titnaqqas id-domanda 
industrijali għall-merkurju u titħaffef is-sostituzzjoni tiegħu b'materjali oħra li ma jagħmlux 
ħsara lil saħħet il-bniedem jew lill-ambjent.

http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=1&procnum=INI/2005/2050

