
PR\651465MT.doc PE 384.513v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

PROVIŻORJU
2006/0206(COD)

27.2.2007

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-
projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ merkurju metalliku
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

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

Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis



PE 384.513v01-00 2/21 PR\651465MT.doc

MT

PR_COD_1am

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

(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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-
projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ merkurju metalliku
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(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)0567)

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 133 u 175 paragrafu 1 tat-Trattat KE, 
skond liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0363/2006),

– 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-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

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 mill-Parlament

Emenda 1
Titolu

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fuq il-projbizzjoni 
ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ 
merkurju metalli

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fuq il-projbizzjoni 
ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ 
merkurju metalli, mineral taċ-ċinabru, 
komposti tal-merkurju u prodotti li fihom 
il-merkurju

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-bdil fl-Artikolu 1.
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Emenda 2
Premessa 2

(2) Skond il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill "Strateġija Komunitarja dwar il-
Merkurju", huwa meħtieġ li jitnaqqas ir-
riskju ta' l-espożizzjoni tal-bniedem u l-
ambjent għall-merkurju.

(2) Skond il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill "Strateġija Komunitarja dwar il-
Merkurju", huwa meħtieġ li jitnaqqas ir-
riskju ta' l-espożizzjoni tal-bniedem u l-
ambjent għall-merkurju.
1 ĠU C 291 E, tat-30.11.2006, p. 128.

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu, il-Parlament Ewropew stieden lill-Kummissjoni sabiex tipproteġi s-
saħħa tal-bniedem u l-ambejt permezz ta' miżuri li jorbtu legalment u li jeliminaw ir-rilaxxi 
ta' merkurju u tal-komposti tiegħu fl-ambjent.

Emenda 3
Premessa 3 a (ġdida)

 (3a) Il-merkurju għadu mhux suġġett 
għal restrizzjonijiet li jorbtu taħt il-
ftehimiet multilaterali dwar l-ambjent, bl-
eċċezzjoni tal-Protokoll dwar il-Metalli 
Tqal ta' l-1998 tal-Konvenzjoni NU-ECE 
dwar it-Tniġġis Transkonfinali ta' l-Arja 
fuq Distanza Kbira.

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija gradwali ta' l-esportazzjoni ta' merkurju metalliku u komposti tal-merkurju mill-
Komunità mhux biżżejjed sabiex jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mill-effetti 
negattivi tal-merkurju rilaxxat fl-ambjent u għalhekk hemm bżonn ukoll ta' impenn 
internazzjonali, bil-għan li jintlaħaq ftehim dwar strument li jorbot legalment.

Emenda 4
Premessa 4

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

(4) L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku, 
mineral taċ-ċinabru u komposti tal-
merkurju mill-Komunità trid tiġi pprojbita 
sabiex titnaqqas b’mod sinifikattiv il-
provvista globali tal-merkurju.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità ma' l-emenda ta' l-Artikolu 1.

Emenda 5
Premessa 4 a (ġdida)

(4a) Għall-istess raġuni, trid tiġi pprojbita 
wkoll l-esportazzjoni ta' prodotti li fihom 
il-merkurju li diġà huma regolati fl-
Unjoni Ewropea jew li se jkunu regolati.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità ma' l-emenda ta' l-Artikolu 1, paragrafu 1a.

Emenda 6
Premessa 4 b (ġdida)

(4b) Għandha tiġi pprojbita l-
importazzjoni ta' merkurju mettaliku, 
mineral taċ-ċinabru u komposti tal-
merkurju sabiex tkun żgurata protezzjoni 
aħjar tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-
ambjent fl-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tikkunsidra l-projbizzjoni ta' l-importazzjoni tal-merkurju, tal-mineral taċ-
ċinabru u tal-komposti tal-merkurju sabiex tappoġġja l-politiki li jinkoraġġixxu l-irkupru ta' 
merkurju mill-iskart u mill-prodotti.

Emenda 7
Premessa 5 a (ġdida)

(5a) L-Istati Membri, perjodikament, 
għandhom jibgħatu informazzjoni lill-
Kummissjoni dwar il-merkurju metalliku, 
il-minerali taċ-ċinabru u l-komposti tal-
merkurju li jidhlu jew joħorġu jew li jiġu 
kkummerċjalizzati b'mod transkonfinali 
fit-territorju tagħhom, sabiex ikun 
possibbli li l-effettività ta' l-istrument tkun 
evalwata fil-ħin. Din l-informazzjoni 
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kollha għandha tkun immedjatament 
disponibbli għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm il-ħtieġa immedjata ta' dejta aħjar dwar il-fluss tal-merkurju fl-Ewropa 
(rikonoxxuta wkoll mit-23 Kunsill ta' Governanza UNEP) id-dispożizzjonijiet eżistenti għal-
insegwiment u l-irrappurtar tal-movimenti tal-merkurju, tal-minerali taċ-ċinabru u tal-
komposti tal-merkurju għandhom jissaħħu b'mod urġenti u għandhom jiġu implimentati aktar 
miżuri kif meħtieġ.

Emenda 8
Premessa 7

(7) Sabiex ħażna li hija sikura għas-saħħa 
tal-bniedem u ta' l-ambjent tkun żgurata, l-
evalwazzjoni ta' sikurezza skond id-
Deċiżjoni 2003/33/KE għal ħażna taħt l-art 
trid tkun ikkomplimentata b'rekwiżiti 
speċifiċi u trid ukoll ssir applikabbli għal 
ħażna mhux taħt l-art.

(7) Sabiex ħażna li hija sikura għas-saħħa 
tal-bniedem u ta' l-ambjent tkun żgurata, l-
evalwazzjoni ta' sikurezza skond id-
Deċiżjoni 2003/33/KE għal ħażna taħt l-art 
trid tkun ikkomplimentata b'rekwiżiti 
speċifiċi u trid ukoll ssir applikabbli għal 
ħażna fuq l-art.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-modifikazzjoni fl-Artikolu 5. Merkurju maħżun b'mod 
traskurat jista' serjament jipperikola l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz, bħala 
eżempju, tall-kontimazzjoni tal-ħamrija u ta' l-ilma ta' taħt l-art.

Emenda 9
Premessa 8

(8) Huwa xieraq li jiġi organizzat skambju 
ta' tagħrif sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' 
miżuri supplimentari relatati ma' l-
esportazzjoni u l-ħażna tal-merkurju, bla 
preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni 
tat-Trattat, partikolarment l-Artikolu 81.

(8) Huwa xieraq li jiġi organizzat skambju 
ta' tagħrif ma' l-partijiet interessati kollha 
sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' miżuri 
supplimentari relatati ma' l-importazzjoni,
l-esportazzjoni u l-ħażna tal-merkurju, bla 
preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni 
tat-Trattat, partikolarment l-Artikolu 81.

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea huwa importanti. Jistgħu jinkisbu riżultati 
aħjar jekk il-metodi u l-ideat jinqasmu bejn il-partijiet kollha interessati.
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Emenda 10
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu u jiffaċilitaw l-
għarfien u jiżguraw li l-informazzjoni 
dwar il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni  
tal-merkurju mettaliku, tal-minerali taċ-
ċinabru u tal-komposti tal-merkurju tkun 
disponibbli għall-pubbliku, kif ukoll dwar 
il-ħażna sikura tal-merkurju metalliku.

Ġustifikazzjoni

Intwera li d-disponibbilità pubblika ta' informazzjoni hija estremament importanti sabiex ikun 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent.

Emenda 11
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli fuq il-penali 
applikabbli għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u 
jiżguraw li jkunu implimentati. Dawk il-
pieni għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonali u dissważivi.

Ġustifikazzjoni

Peress li nuqqas ta' konformità ma' dan ir-Regolament jista' jirriżulta fi ħsara għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent, għandha tiġi implimentata proċedura li tista' titħaddem u 
trasparenti dwar penali fil-każ ta' nuqqas ta' konformità.

Emenda 12
Artikolu 1

L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) mill-Komunità ser 
ikun ipprojbit b'effett mill-1 ta' Lulju 
2011.

L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), ta' minerali taċ-
ċinabru u ta' komposti tal-merkurju mill-
Komunità se tkun ipprojbita b'effett mill-1 
ta' Jannar 2009.
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Emenda 13
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

 L-esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-
merkurju u li huma pprojbiti milli 
jintbigħu jew milli jiġu distribwiti fl-UE 
għandha tiġi pprojbita sa mill-1 ta' 
Jannar 2009.

Ġustifikazzjoni

Prodotti li fihom il-merkurju qed ikunu dejjem aktar regolati fl-UE u f'postijiet oħra madwar 
id-dinja. M'għadux moralment aċċettat li l-UE tesporta prodotti li fihom il-merkurju li huma 
regolati fl-UE lejn pajjiżi oħra fejn jista' jkun li ma jkunux għadhom regolati. Huma 
disponibbli alternattivi mingħajr merkurju u li huma effettivi f'terminu ta' spiża għal 
virtwalment kull prodott li fih il-merkurju.

Emenda 14
Artikolu 1 a (ġdid)

Artikolu 1a
L-importazzjoni fil-Komunità ta' 
merkurju metalliku (Hg, CAS RN 7439-
97-6), minerali taċ-ċinabru u ta' komposti 
tal-merkurju fil-Komunità għandhom jiġu 
pprojbiti sa mill-1 ta' Jannar 2009.

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni ta' l-UE fuq l-importazzjoni tal-merkurju għandha tiżgura li l-forniment ta' l-UE 
tal-merkurju huma konsistenti mad-domanda ta' l-UE, ma' l-obbligi relatati mal-ħażna u mal-
politiki li jinkoraġġixxu l-irkupru tal-merkrju mill-iskart u mill-prodotti.

Emenda 15
Artikolu 2

B'effett mid-data stipulata fl-Artikolu 1, 
merkurju metalliku li m'għadux jintuża fl-
industrija tal-klor-alkali, merkurju mirbuħ
mit-tindif tal-gass naturali u merkurju 
mirbuħ bħala prodott sekondarju mit-
tħaffir għall-metall li ma fihx ħadid u 
attivitajiet ta' tidwib għandu jiġi maħżun, 
mingħajr ma jinbidillu l-istat jew il-
konċentrazzjoni tiegħu, b'mod li jeskludi 

B'effett mid-data stipulata fl-Artikolu 1, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
merkurju metalliku li m'għadux jintuża fl-
industrija tal-klor-alkali jew li huwa estratt 
mill-mineral taċ-ċinabru, merkurju 
rkuprat mit-tindif tal-gass naturali u 
merkurju rkuprat bħala prodott sekondarju
mit-tħaffir għall-metall li ma fihx ħadid u 
attivitajiet ta' tidwib għandu jiġi maħżun, 
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kull riskju għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.

mingħajr ma jinbidillu l-istat jew il-
konċentrazzjoni tiegħu, b'mod li jeskludi 
kull riskju għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent, f'faċilitajiet xierqa li 
jikkwalifikaw tali, akkumpanjat minn 
evalwazzjoni ta' sikurezza u mill-permess 
rilevanti skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-merkurju għandhu jinħażen b'mod sikur li jilħaq l-istandards ta' immaniġġjar fit-tul tajjeb 
għall-ambjent. L-Istati Membri jew l-industrija, kif xieraq, għandhom jitqiesu responsabbli 
għall-ħażna sikura tal-merkurju metalliku. Il-permess li jintuża l-merkurju estratt mill-
minerali taċ-ċinabru jfisser li jiżdied merkurju ġdid fis-suq bi ksur ta' l-objettiv ta' dan ir-
Regolament, u għalhekk għandu jinħażen ukoll.

Emenda 16
Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. B'deroga għall-punt (a) ta' l-Artikolu 
5(3) tad-Direttiva 1999/31/KE, merkurju 
metalliku li huwa kkunsidrat bħala skart 
jista' jiġi maħżun kif xieraq f'wieħed miż-
żewġ reċipjenti li ġejjin:

1. B'deroga mill-punt (a) ta' l-Artikolu 5(3) 
tad-Direttiva 1999/31/KE, merkurju 
metalliku li huwa kkunsidrat bħala skart 
jista' jiġi maħżun kif xieraq f'wieħed miż-
żewġ reċipjenti li ġejjin:

(a) minjiera tal-melħ taħt l-art adattata 
għar-rimi ta' skart;

(a) minjiera tal-melħ taħt l-art adattata 
għall-ħażna temporanja tal-merkurju 
metalliku qabel ir-rimi finali skond l-
Artikolu 5;

(b) faċilità ddedikata esklussivament għall-
ħażna temporanja ta' merkurju metalliku 
qabel ir-rimi finali tiegħu u b'tagħmir għal 
dan il-għan.

(b) faċilità fuq il-wiċċ ta' l-art ddedikata 
esklussivament għall-ħażna temporanja ta' 
merkurju metalliku qabel ir-rimi finali 
tiegħu u b'tagħmir għal dan il-għan.

Ġustifikazzjoni

Jibqa' ta' tħassib il-fatt li l-merkurju huwa likwidu u l-kwistjoni ta' jekk il-minjieri tal-melħ 
jistgħux jibqgħu intatti mingħajr ma r-reċipjenti tal-ħażna tal-merkurju inixxu u jirilaxxjaw 
fwar. Mill-punt ambjentali, ir-rimi hija l-għażla preferita. Madankollu, jista' jkun hemm 
bżonn ta' ħażna sikura għal raġunijiet ekonomiċi jew tekniċi għal perjodu limitat sabiex 
tinstab soluzzjoni dejjiema.

Emenda 17
Artikolu 4
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1. L-evalwazzjoni ta' sikurezza li trid issir 
skond id-Deċiżjoni 2003/33/KE għal ħażna 
f'minjiera tal-melħ taħt l-art adattata għal 
ħażna ta' skart trid tkopri partikolarment ir-
riskji addizzjonali kkawżati min-natura u r-
reazzjoni fit-tul tal-merkurju metalliku u l-
ħażna tiegħu.

1. L-evalwazzjoni ta' sikurezza li trid issir 
skond id-Deċiżjoni 2003/33/KE għal ħażna 
f'minjiera tal-melħ taħt l-art adattata għal 
ħażna temporanja ta' skart trid tkopri 
partikolarment ir-riskji addizzjonali 
kkawżati min-natura u r-reazzjoni fit-tul 
tal-merkurju metalliku u l-ħażna tiegħu.

2. Għandha ssir evalwazzjoni ta' sikurezza 
sabiex tiżgura livell ta' ħarsien ambjentali 
ekwivalenti għall-livell żġurat permezz 
tad-Deċiżjoni 2003/33/KE u tiġi 
sottomessa lill-awtorità kompetenti għall-
ħażna temporanja ġo faċilità dedikata 
esklussivament għall-ħażna ta' merkurju 
metalliku u b'tagħmir għal dan il-għan.

2. Għandha ssir evalwazzjoni ta' sikurezza 
sabiex tiżgura livell ta' ħarsien ambjentali 
ekwivalenti għall-livell żġurat permezz 
tad-Deċiżjoni 2003/33/KE u tiġi 
sottomessa lill-awtorità kompetenti għall-
ħażna temporanja ġo faċilità fuq il-wiċċ 
ta' l-art ddedikata esklussivament għall-
ħażna ta' merkurju metalliku u b'tagħmir 
għal dan il-għan.

3. Il-permess li hemm referenza għalih fl-
Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 1999/31/KE 
għall-minjiera tal-melħ taħt l-art jew 
faċilità ddedikata esklussivament għall-
ħażna temporanja ta' merkurju metalliku u 
b'tagħmir għal dan il-għan irid jinkludi 
rekwiżiti għal spezzjonijiet viżwali regolari 
tar-reċipjenti u installazzjoni ta' sistemi ta' 
sejbien tal-fwar sabiex tinstab kwalunkwe 
tnixxija.

3. Il-permess li hemm referenza għalih fl-
Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 1999/31/KE 
għall-minjiera tal-melħ taħt l-art jew għall-
faċilità fuq il-wiċċ ta' l-art ddedikata 
esklussivament għall-ħażna temporanja ta' 
merkurju metalliku u b'tagħmir għal dan il-
għan irid jinkludi rekwiżiti għal 
spezzjonijiet viżwali regolari tar-reċipjenti 
u installazzjoni ta' sistemi ta' sejbien tal-
fwar sabiex tinstab kwalunkwe tnixxija. Il-
merkurju għandu jkun jista' jiġi rkuprat 
għar-rimi finali sikur, skond l-Artikolu 5.

Ġustifikazzjoni

Jibqa' ta' tħassib il-fatt li l-merkurju huwa likwidu u l-kwistjoni ta' jekk il-minjieri tal-melħ 
jistgħux jibqgħu intatti mingħajr ma r-reċipjenti tal-ħażna tal-merkurju inixxu u jirilaxxjaw 
fwar. Mill-punt ambjentali, ir-rimi hija l-għażla preferita. Madankollu, jista' jkun hemm 
bżonn ta' ħażna sikura għal raġunijiet ekonomiċi jew tekniċi għal perjodu limitat sabiex 
tinstab soluzzjoni dejjiema.

Emenda 18
Artikolu 4 a (ġdid)

Artikolu 4a
Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
reviżjoni ta' l-evalwazzjoni ta' sikurezza 
msemmija fid-Deċiżjoni 2003/33/KE 
sabiex tiżgura li r-riskji partikulari ġejjin 
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min-natura u mill-imġieba fit-tul tal-
merkurju metalliku u l-limitazzjoni tiegħu 
jkunu koperti. Din ir-reviżjoni għandha 
titlesta sa ...*.
* Sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ tal-projbizzjoni 
fuq l-esportazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-ħażna għandha tkun kontrollata b'mod strett ħafna. Meta titqies in-natura partikularment 
tossika u l-imġieba fit-tul tal-merkurju metalliku, hemm il-ħtieġa ta' evalwazzjoni ta' sikurezza 
oħra, fil-ħin it-tajjeb, rigward il-ħażna qabel id-dħul fis-seħħ tal-projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni.

Emenda 19
Artikolu 4 b (ġdid)

Artikolu 4 b
Waqt il-ħażna temporanja, ir-
responsabbilità tibqa' tas-sid tal-faċilità 
ta' ħażna. L-Istati Membri huma mitluba 
li jwaqqfu fond li jiżgura li r-riżorsi 
finanzjarji huma adattati għar-rimi finali 
tal-merkurju. Il-fond għandu jinħoloq fuq 
il-bażi ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-
industrija tal-klor-alkali proporzonalment 
ma' l-ammont ta' merkurju mibgħut
għall-ħażna temporanja. Meta l-merkurju 
għandu jintbagħat għar-rimi finali skond 
l-Artikolu 5, l-Istati Membri għandhom 
jassumu r-responsabbilità amministrattiva 
u finanzjarja tar-rimi.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-merkurju huwa partikularment perikoluż, għad hemm il-kwistjoni dwar il-ħażna 
temporanja.  Għalhekk huwa essenzjali, skond il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, li r-
responsabbilità tkun tas-sidien tal-faċilitajiet ta' ħażna. L-Istati Membri għandu wkoll 
jassumu r-responsabbilitajiet tagħhom u jipprovdu r-riżorsi finanzjarji bil-għan li jkun hemm 
rimi finali sikur.

Emenda 20
Artikolu 5

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

tagħrif bejn l-Istati Membri u l-industriji 
kkonċernati sat-30 ta' Ġunju 2010.

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

Dak l-iskambju ta' tagħrif jrid jeżamina 
partikolarment il-ħtieġa  li jiġi estiż l-
obbligu tal-ħażna għall-merkurju metalliku 
minn għejjun oħra u għal żmien stipulat 
rigward ħażna ġo minjiera tal-melħ taħt l-
art jew f'faċilità speċifika fuq il-wiċċ ta' l-
art ddedikata għall-ħażna temporanja ta' 
merkurju metalliku u b'tagħmir għal dan il-
għan.

Ġustifikazzjoni

Saret konsultazzjoni kontinwa u estensiva mal-partijiet interessati matul il-preparazzjoni ta' l-
Istrateġija Komunitarja dwar il-merkurju u ta' dan ir-Regolament. Entitajiet interessati, iklużi 
l-Istati Membri, l-NGOs ta' l-industrija u l-ambjent u tas-saħħa għandhom jieħdu sehem fl-
iskambju ta' l-informazzjoni.

Emenda 21
Artikolu 6, paragrafi 2 u 3

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

2. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
reġistru ta' xerrejja, bejjiegħa u 
kummerċjanti tal-merkurju, tal-minerali 
taċ-ċinabru u tal-komposti tal-merkurju u 
jiġbru l-informazzjoni relevanti. Huma 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
kull sentejn, fi żmien 6 xhur wara t-tmiem 
tal-perjodu kopert dwar l-applikazzjoni u 
l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament 
fuq it-territorju rispettiv tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-
informazzjoni f'rapport konċiż fi żmien 
sena mill-preżentazzjoni tagħha mill-Istati 
Membri. L-ewwel ġabra ta' informazzjoni 
għandha tkopri s-snin 2007 - 2008 u 
għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010. L-informazzjoni għandha tiġi 
provduta fil-forma  stabbilita mill-
Kummissjoni sa ...*.

3. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jinkludi għallinqas data dwar dan li 

3. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 2 
għandu jinkludi għallinqas dejta dwar dan 
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ġej: li ġej:
(a) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u 
destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat 
tal-merkurju metalliku li jidħol jew jitlaq 
il-Komunità;

(a) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u 
destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat 
tal-merkurju metalliku, il-minerali taċ-
ċinabru u l-komposti tal-merkurju li 
jidħol jew jitlaq il-Komunità;

(b) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u 
destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat 
tal-merkurju metalliku li jgħaddi għal 
kummerċ transkonfinali fi ħdan il-
Komunità.

(b) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u 
destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat 
tal-merkurju metalliku, minerali taċ-
ċinabru u komposti tal-merkurju li 
jgħaddi għal kummerċ transkonfinali fi 
ħdan il-Komunità.
* Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni se titlob ukoll sistema effiċċjenti ta' 
monitoraġġ sabiex ikun żgurat lil l-merkurju ma jkunx mibgħut illegalment fis-swieq globali.
Għandha titwaqqaf sistema ta' insegwiment tal-kummerċ li tirreġistra l-importazzjonijiet u l-
esportazzjonijiet kollha tal-merkurju metalliku u tal-komposti tal-merkurju bejn l-Istati 
Membri u bejn l-UE u pajjiżi terzi fejn il-kummerċ mhux ristrett.

Emenda 22
Artikolu 6 a (ġdid)

Artikolu 6a
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penali li japplikaw għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
ikunu implementati. Il-penali provduti 
jridu jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn …* u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b’kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.
* Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa provvediment standard għall-penali fil-każ ta' ksur.

Emenda 23
Artikolu 6 b (ġdid)

Artikolu 6b
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu u jiffaċilitaw l-
għarfien u jiżguraw li l-informazzjoni 
dwar il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni  
tal-merkurju mettaliku, tal-minerali taċ-
ċinabru u tal-komposti tal-merkurju tkun 
disponibbli għall-pubbliku, kif ukoll dik 
dwar il-ħażna sikura tal-merkurju 
metalliku.

Ġustifikazzjoni

Aktar aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-
merkurju metalliku u l-komposti tal-merkurju u t-tixrid ta' tali informazzjoni jikkontribwixxu 
għal protezzjoni aktar effettiva tas-saħħa tal-bniedem u għal ambjent aħjar.

Emenda 24
Artikolu 7

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

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

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

2. Il-Kummissjoni trid tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2012. Ir-
rapport għandu, kif xieraq, ikun 
akkumpanjat minn proposti għar-
reviżjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Wara ċertu perjodu ta' implimentazzjoni u skond il-bidla fid-data tal-projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni, l-effettività tal-miżuri legali proposti jkunu jeħtieġu li jiġu evalwati bil-għan li 
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jkun isir rapport ta' ħarsa ġenerali bil-proposti għal reviżjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduction

Il-merkurju u l-komposti tiegħu huma tossiċi ħafna għall-bniedem, speċjalment għall-iżvilupp 
tas-sistema nervuża tat-tfal. Huma wkoll perikolużi għall-ekosistemi u għall-fawna selvaġġ.
Filwaqt li għall-ewwel it-tniġġiż mill-merkurju kien meqjus bħala problema akuta imma 
lokali, issa qed jinftiehem bħala globali, mifrux u kroniku. Dożi qawwija jistgħu jkunu fatali 
għall-bniedem, imma anki dożi relattivament baxxi jistgħu jkollhom impatti ħżiena u serji fuq 
l-iżvilupp newroloġiku, u reċentement dawn ġew konnessi ma' effetti ħżiena possibbli fuq is-
sistema kardjovaskolari, ta' l-immunità, u riproduttiva. Ukoll, il-merkurju jittardja l-attività 
mikrobijoloġika fil-ħamrija, u hija sustanza perikoluża ta' prijorità taħt id-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma.
Fl-ambjent, il-merkurju jista' jinbidel f'metilmerkurju, li għandu l-kapaċità li jakkumula 
bijoloġikament u li jikkonċentra fil-katina ta' l-ikel, speċjalment fil-katina akwatika ta' l-ikel.
Il-metilmerkurju jgħaddi malajr kemm il-barriera plaċenta u kemm il-barriera tad-demm.

Il-forniment fl-Unjoni Ewropea

Il-merkurju jinstab naturalment fl-ambjent u jeżisti taħt forom differenti. Fil-forma pura 
tiegħu jissejjaħ merkurju "elementali" jew "metalliku" (Hg(0)). Rarament jinstab naturalment 
bħala metall pur u likwidu, imma aktar jinstab f'komposti u f'imluħa inorġaniċi.
L-għejun prinċipali tal-forniment tal-merkurju fl-UE huma:
- iż-żejjed mill-industrija klor-alkali waqt il-konverzjoni għal proċess ħieles mill-merkurju 
jew meta jingħalaq impjant (l-ismantellament ta' impjant);
- merkurju bħala prodott sekondarju minn minjieri mhux tal-ħadid u minn attivitajiet ta' 
tidwib (żingu, ramm, ċomb, deheb, fidda u metalli oħra mhux maħduma); jekk ma jiġix 
irkuprat bħala merkurju metalliku, il-prodott sekondarju minn dan il-proċess jista' jkun 
kalomel (klorur tal-merkurju), u dan jiddependi fuq il-proċess ta' purifikazzjoni;
- merkurju bħala prodott sekondarju mit-tindif tal-gass naturali;
- merkurju rriċiklat minn prodotti li fihom il-merkurju (lampi florixxenti, batteriji, amalgama 
dentali, tagħmir għall-kejl u l-kontroll, swiċċijiet) u minn skart tal-manifattura u tal-proċessi;
- inventarji ta' merkurju akkumulati fis-snin preċedenti minn intermedjarji u kummerċjanti 
bħall-MAYASA.
L-akbar minjiera tal-merkurju fid-dinja qegħda f'Almadén, fi Spanja. Il-minjiera tal-merkurju 
f'Almadén waqfet mill-2003, madankollu l-kumpanija titolari, MAYASA qed tiġbor u 
tikkummerċjalizza internazzjonalment (prinċipalment lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw) il-
merkurju mill-impjanti smantellati tal-klor-alkali ta' l-Ewropa tal-Punent, kif ukoll merkurju 
minn għejun oħra.

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-projbizzjoni ta' l-UE fuq l-esportazzjoni tal-
merkurju u dwar il-ħażna tal-merkurju żejjed.

Meta jiġi kkunsidrat il-periklu tal-merkurju u minħabba li jeżisti proċess alternattiv ħieles 
mill-merkurju, fl-1990 il-Kummissjoni Oslo Pariġi (OSPAR) irrakkomandat li l-impjanti 
kollha taċ-ċelloli klor-alkali jkunu kkonvertiti f'teknoloġija ħielsa mill-merkurju sa l-2010 
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(Deċiżjoni PARCOM 90/3).
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija Komunitarja dwar il-Merkurju 
(Marzu 2006), stiednet lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tieħu azzjoni biex timplimenta d-
Deċiżjoni OSPAR 90/3. Barra mill-emmissjonijiet kontinwi tal-merkurju minn impjanti ta' 
ċelloli tal-merkurju klor-alkali (MCCAPs), meta dawn l-impjanti jikkonvertu f'teknoloġiji 
ħielsa mill-merkurju, il-kwantitajiet kbar tal-merkurju fiċ-ċelloli jeħtieġi li jkunu ġestiti 
b'metodu xieraq għall-ambjent. Sabiex ikun evitat li dan il-merkurju żejjed ġej mis-suq dinji 
ta' komodidajiet tal-merkurju, f'Ottubru 2006 ġiet adottata proposta għal Regolament li 
jipprojbixxi l-merkurju metalliku sa l-1 ta' Lulju 2011. Il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet 
paralleli dwar il-ħażna sikura tal-merkurju żejjed, li prinċipalment se jkun ġej minn impjanti 
smantellati ta' ċelloli tal-merkurju klor-alkali, sabiex ikun evitat li jerġa' jinbiegħ. Attwalment 
hemm madwar 12000 tunellata ta' merkurju fiċ-ċelloli tal-merkurju fl-Ewropa. Għal dak il-
għan, il-Euro Chlor (il-federazzjoni ta' l-UE għall-industrija klor-alkali) intalbet mill-
Kummissjoni Ewropea u qablet li tiżvilupp Ftehima Volontarja għall-ħażna ta' merkurju klor-
alkali żejjed, filwaqt li rrikonoxxiet li l-ħażna se tkun meħtieġa.
Qed jiġi propost obbligu ta' ħażna tal-merkurju metalliku li ma jintużax aktar fl-industrija 
klor-alkali, tal-merkurju bħala prodott sekondarju tal-produzzjoni ta' metalli li ma fihomx 
ħadid u tal-merkurju bħala prodott sekondarju tal-gass tat-tindif. L-obbligu ta' ħażna apposta 
ma jinkludix il-merkurju riċiklat minn prodotti li fihom il-merkurju.

Ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Madnakollu jqis li hemm il-ħtieġa li jsiru xi 
modifiki bil-għan li s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ikunu protetti aħjar. F'dan ir-rigward, ir-
Rapporteur jipproponi numru ta' emendi li ħafna minnhom jirreferu għall-punti li ġejjin:

Data tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni
Peress li l-UE globalment tesporta aktar merkurju kwalkunkwe reġjun ieħor fid-dinja, 
projbizzjoni bikrija fuq l-esportazzjoni flimkien ma' azzjonijiet internazzjonali oħra, 
għandhom inaqqsu b'mod sinifikanti l-impatti disproporzjonati ta' l-espożizzjoni għall-
merkurju fid-dinja li qed tiżivluppa kkawżati mil-forniment abbundanti ta' merkurju. Sakemm 
tidħol fis-seħħ il-prjobizzjoni fuq l-esportazzjoni, merkurju ta' l-UE se jkun għadu qed jidħol 
fis-suq, u jżid ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Għalhekk, il-prjobizzjoni 
proposta għandha tkun implimentata mill-aktar fis possibbli, preferibbilment sa l-2009.
Abbozzi preċedenti tal-Kummissjoni kif ukoll il-Presidenza Lussemburgiża proponew l-2008 
bħala d-data tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni.

L-iskop tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-merkurju
Sabiex ir-Regolament jinżamm ġust u sempliċi, il-komposti tal-merkurju għandhom ikunu 
inklużi fil-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni.  Il-komposti tal-merkurju (bl-eċċezzjoni tal-kubrit 
tal-merkurju) huma klassifikati bħala tossiċi minn 0.5% u għal sustanzi speċifiċi, anki anqas.
Ir-Rapporteur jappoġġja l-inklużjoni tal-komposti tal-merkurju fil-projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni tal-merkurju.
Hemm tħassib ġustifikat li l-merkurju jista' jkun esportat bħala kompost tal-merkurju
prodott, bħala eżempju, waqt attivitajiet ta' imminar u titwib ta' materjal li ma fihx ħadid 

(bħall-kalomel Hg2Cl2) lejn pajjiżi oħra u mibdul f'merkurju elementari għal aktar użu 
hemmekk. Fil-fehema tar-Rapporteur, projbizzjoni ġenerali fuq l-esportazzjoni li tinkludi l-
komposti tal-merkurju se tikkontibwixxi għat-tnaqqis ta' l-emmissjonijiet u l-ammont ta' 
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merkurju fiċ-ċirkolazzjoni. Barra minn hekk, projbizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-komposti tal-
merkurju jista' jevita li  jintużaw komposti li fihom ħafna merkurju bħala materja prima għall-
ipproċessar ta' merkurju metalliku. Dan jista' jevita l-possibilità ta' lakuna fir-Regolament.
Barra minn hekk, projbizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-mineral taċ-ċinabru jista' jevita li  
jintużaw minerali li fihom ħafna merkurju bħala materja prima għall-ipproċessar ta' merkurju 
metalliku.
Prodotti li fhim il-merkurju, li huma suġġetti għar-restirizzjonijiet ta' l-UE dwar l-użu u l-
kummerċjalizzazzjoni, għandhom ikunu inklużi fil-projbizzjoni.  L-UE għandha tevita 
standards doppji. Prodotti li fihom il-merkurju u li huma projbiti fl-UE m'għandhomx ikunu 
esportati lejn pajjiżi fejn jista' jkun li dawn għadhom mhux regolati.
Il-Parlament Ewropew (f'Marzu 2006) stieden sabiex ikun hemm projbizzjoni fuq l-
esportazzjoni li tinkludi l-komposti tal-merkurju u prodotti li fihom il-merkurju li huma jew 
dalwaqt ikunu suġġetti għar-restrizzjonijiet ta' l-UE dwar l-użu u l-kummerċjalizzazzjoni.

L-importazzjoni tal-merkurju
Ir-Rapporteur huwa ta' l-opinjoni li l-KE għandha tikkunsidra projbizzjoni ta' l-UE fuq l-
importazzjoni sabiex tiżgura li l-forniment tal-merkurju ta' l-UE jkun konsistenti mad-
domanda, ma' l-obbligi tal-ħażna, u mal-politiki ta' l-UE li jħeġġu l-irkupru tal-merkurju mill-
iskart u mill-prodotti. Minn banda, ma jagħmilx sens li l-merkurju li joriġina fl-UE jinħażen u 
fl-istess ħin li jiġi impurtat merkurju fl-UE għal użu ġustifikat.

Sistema ta' traċċar tal-kummerċ
Għandha titwaqqaf sistema sabiex titraċċa regolarment l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-
merkurju metalliku u l-komposti tal-merkurju lejn l-UE u mill-UE u fil-kummerċ intern. Il-
Parlament Ewropew (Marzu 2006) stieden sabiex ikun titwaqqaf sistema ta' traċċar tal-
kummerċ qabel il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni.
Is-sistema ta' traċċar se tiżgura trasparenza fil-kummerċ u tippermetti li l-iżviluppi li jmorru 
kontra l-intenzjoni u l-effettività tal-projbizzjoni jkunu indirizzati mill-Kummissjoni u mill-
partijiet interessati.
L-Istati Membri għandhom regolarment jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni, li għandha 
tagħmel din l-informazzjoni pubblika.

Soluzzjoni sikura u sostenibbli għall-ħażna tal-merkurju żejjed
Hemm il-ħtieġa li l-merkurju żejjed ikun maħżun jew mormi. Fl-aħħar mill-aħħar il-merkurju 
kollu żejjed għandu jintrema b'mod sikur u li jirispetta l-ambjent.
Ir-rimi ta' merkurju metalliku fil-minjieri tal-melħ iqajjem tħassib serju rigward is-sikurezza 
ambjentali fuq medda twila ta' żmien. Jibqa' ta' tħassib il-fatt li l-merkurju huwa likwidu u l-
kwistjoni ta' jekk il-minjieri tal-melħ jistgħux jibqgħu intatti mingħajr ma r-reċipjenti tal-
ħażna tal-merkurju inixxu u jirilaxxjaw fwar.
Barra minn hekk, il-merkurju estratt mill-mineral taċ-ċinabru għandu jinħażen ukoll, għaliex 
jekk ikun permess l-użu tal-merkurju estratt mill-minerali taċ-ċinabru dan ikun ifisser li 
jiżidied merkurju ġdid fis-suq, b'nuqqas ta' konformità ma' l-objettiv ta' dan ir-Regolament.
Ir-Rapporteur huwa ta' l-opinjoni li sakemm jiġu żviluppati tekniki għal rimi sikur u dawn 
ikun evalwati sew, il-ħażna temporanja tal-merkurju metalliku għandha tkun il-preludju ta' 
rimi permanenti. Il-volum ta' merkurju kkonċernat huwa pjuttost żgħir f'termini relattivi.
Minħabba d-densità għolja tiegħu, it-12000 tunellata approssimattiva ta' merkurju żejjed mill-
industrija klor-alkali se jkollha volum ta' madwar 1000 metru kubu.
Għandhu jkun stabbilit qafas ta' kundizzjonijiet minimi għall-ħażna li jiżgura kontroll 
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kontinwu, standards minimi ta' sikurezza, irrappurtar regolari u trasparenti, ippjanar minn 
qabel u tbassir, żgurar ta' twassil, u penali għan-nuqqas ta' konformità.
Skond il-prinċipju li min iniġġes iħallas, ir-responsabbilità waqt il-ħażna temporanja għadha 
tkun tas-sid tal-faċilità tal-ħażna.
L-Istati Membri għanhom jassumu r-responsabbilità amministrattiva u finanzjarja għar-rimi 
finali sikur.

Il-Parlament Ewropew (Marzu 2006) stieden sabiex ikun hemm miżuri li jorbtu legalment 
biex ikun żgurat li l-merkurju kollu mill-industrija klor-alkali ma jerġax jitpoġġa lura fis-suq u 
jkun maħżun b'mod sikur, f'postijiet sikuri, ikun kontrollat kontinwament u mpoġġi f'postijiet 
fejn jista' jkun hemm intervenzjoni attiva fil-każ ta' bżonn. Barra minn hekk, talab sabiex ikun 
hemm standards ta' sikurezza minimi, irrappurtar regolari u trasparenti, ippjanar minn qabel u 
tbassir, penali u sanzjonijiet u ssottolinea l-importanza li jkun applikat il-prinċipju li min 
iniġġes iħallas fir-rigward tal-ħażna, u li s-setturi ta' l-industrija responsabbli mill-produzzjoni 
tal-merkurju għandhom jikkontribwixxu lejn l-iffinanzjar tal-ħażna sikura tal-merkurju żejjed.


