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Τροπολογία  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 207, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 207, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική νομική βάση του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο υδράργυρος είναι μια ουσία 

υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει 

μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την 

ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τον 

μεθυλυδράργυρο στα ψάρια και τα 

θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την 

άγρια χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της 

διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από 

υδράργυρο, μεταξύ 40 % και 80 % της 

συνολικής εναπόθεσης υδραργύρου στην 

Ένωση προέρχεται από χώρες εκτός της 

Ένωσης και, ως εκ τούτου, δικαιολογεί την 

ανάληψη δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

(1) Ο υδράργυρος είναι μια ουσία 

υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει 

μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την 

ανθρώπινη υγεία. Η μόλυνση χιλιάδων 

ανθρώπων μεταξύ 1932 και 1966 στην 

Ιαπωνία, η αποκαλούμενη νόσος της 

Μιναμάτα, αποτελεί το τραγικό ζωντανό 

παράδειγμα της εξαιρετικά μεγάλης 

βλαπτικότητας της εν λόγω ουσίας για 

την υγεία. Σήμερα απαντά ως 

μεθυλυδράργυρος στα ψάρια και τα 

θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την 

άγρια χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της 

διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από 

υδράργυρο, μεταξύ 40 % και 80 % της 

συνολικής εναπόθεσης υδραργύρου στην 

Ένωση προέρχεται από χώρες εκτός της 

Ένωσης και, ως εκ τούτου, δικαιολογεί την 

ανάληψη δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  97 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο υδράργυρος είναι μια ουσία 

υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει 

μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την 

ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τον 

μεθυλυδράργυρο στα ψάρια και τα 

θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την 

άγρια χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της 

διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από 

υδράργυρο, μεταξύ 40 % και 80 % της 

συνολικής εναπόθεσης υδραργύρου στην 

Ένωση προέρχεται από χώρες εκτός της 

Ένωσης και, ως εκ τούτου, δικαιολογεί 

την ανάληψη δράσης σε τοπικό, 

(1) Ο υδράργυρος είναι μια ουσία 

υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει 

μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την 

ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τον 

μεθυλυδράργυρο στα ψάρια και τα 

θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την 

άγρια χλωρίδα και πανίδα. Σε υψηλή δόση, 

ο υδράργυρος είναι ιδιαίτερα επιβλαβής 

για τα νήπια και τα έμβρυα, 

επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις 

διανοητικές ικανότητες. Για τον λόγο 

αυτό θα έπρεπε να επιβληθούν 

περιορισμοί στη χρήση. 
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περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  98 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Λόγω της διασυνοριακής φύσης 

της ρύπανσης από υδράργυρο, μεταξύ 40 

% και 80 % της συνολικής εναπόθεσης 

υδραργύρου στην Ένωση προέρχεται από 

χώρες εκτός της Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, δικαιολογεί την ανάληψη δράσης 

σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η χρήση του υδραργύρου στις 

παραγωγικές διαδικασίες πρέπει 

σταδιακά να καταργηθεί και, για τον 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η 

έρευνα εναλλακτικών προϊόντων εκτός 

υδραργύρου με ακίνδυνα ή λιγότερο 

επικίνδυνα χαρακτηριστικά για το 

περιβάλλον και την υγεία. 

Or. it 
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Τροπολογία  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων 

που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και 

των εκπομπών υδραργύρου που 

προέρχονται κυρίως από την καύση 

άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων 

υδραργύρου. 

(2) Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων 

που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και 

των εκπομπών υδραργύρου που 

προέρχονται κυρίως από την καύση 

άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων 

υδραργύρου. Η καύση ορυκτών καυσίμων 

στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και 

σε βιομηχανικούς λέβητες, σε συνδυασμό 

με τη θέρμανση κατοικιών, αποτελούν 

σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων 

εκπομπών υδραργύρου. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να επισπευσθεί η μετάβαση στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, καθώς και η εφαρμογή μέτρων 

ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να 

μειωθεί σημαντικά η έκλυση υδραργύρου 

στην ατμόσφαιρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων 

(2) Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων 



 

AM\1100259EL.doc 7/153 PE585.758v01-00 

 EL 

που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και 

των εκπομπών υδραργύρου που 

προέρχονται κυρίως από την καύση 

άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων 

υδραργύρου. 

που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») με 

τη χρήση υδραργύρου και των εκπομπών 

υδραργύρου που προέρχονται κυρίως από 

την καύση άνθρακα και τη διαχείριση των 

αποβλήτων υδραργύρου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  102 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων 

που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και 

των εκπομπών υδραργύρου που 

προέρχονται κυρίως από την καύση 

άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων 

υδραργύρου. 

(2) Μεγάλο μέρος των εκπομπών 

υδραργύρου και των κινδύνων που 

σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές 

οφείλονται σε ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτογενούς εξόρυξης και 

επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης 

υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές 

διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής 

κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και 

των εκπομπών υδραργύρου που 

προέρχονται κυρίως από την καύση 

άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων 

υδραργύρου. 

Or. el 

 

Τροπολογία  103 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για 

το περιβάλλον που εγκρίθηκε με την 

απόφαση 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 θέτει 

τον μακροπρόθεσμο στόχο για ένα μη 

τοξικό περιβάλλον και, για τον σκοπό 

αυτό, ορίζει ότι απαιτείται η ανάληψη 

δράσης για να διασφαλιστεί η 

ελαχιστοποίηση των σημαντικών 

δυσμενών επιδράσεων των χημικών 

ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον έως το 2020. 

(3) Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για 

το περιβάλλον που εγκρίθηκε με την 

απόφαση 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 θέτει 

τον μακροπρόθεσμο στόχο για ένα μη 

τοξικό περιβάλλον και, για τον σκοπό 

αυτό, ορίζει ότι απαιτείται η ανάληψη 

άμεσης δράσης για να διασφαλιστεί η 

ελαχιστοποίηση των σημαντικών 

δυσμενών επιδράσεων των χημικών 

ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον έως το 2020. 

__________________ __________________ 

34 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 

δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 

«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 

μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171). 

34 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 

δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 

«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 

μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171). 

Or. el 

 

Τροπολογία  104 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον 

τομέα της διαχείρισης υδραργύρου μετά 

την έγκριση της στρατηγικής και ενός 

μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά με τις 

εκπομπές, την προσφορά, τη ζήτηση και τη 

χρήση υδραργύρου καθώς και τη 

διαχείριση των πλεονασμάτων και των 

αποθεμάτων υδραργύρου. 

(5) Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον 

τομέα της διαχείρισης υδραργύρου μετά 

την έγκριση της στρατηγικής και ενός 

μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά με τις 

εκπομπές, την προσφορά, τη ζήτηση και τη 

χρήση υδραργύρου καθώς και τη 

διαχείριση των πλεονασμάτων και των 

αποθεμάτων υδραργύρου. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στην πλήρη και 

συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Έχει επιτευχθεί σημαντική 

πρόοδος στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη 

στον τομέα της διαχείρισης υδραργύρου 

μετά την έγκριση της στρατηγικής και 

ενός μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά 

με τις εκπομπές, την προσφορά, τη 

ζήτηση και τη χρήση υδραργύρου καθώς 

και τη διαχείριση των πλεονασμάτων και 

των αποθεμάτων υδραργύρου. 

(5) Η διαχείριση της παραγωγής 

υδραργύρου, των εκπομπών, της 

προσφοράς, της ζήτησης και της χρήσης 

υδραργύρου στις βιομηχανικές 

διαδικασίες παραγωγής, καθώς και η 

διαχείριση των πλεονασμάτων και των 

αποθεμάτων υδραργύρου πρέπει να 

σχεδιάζονται με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος και της υγείας, 

λαμβάνοντας πάντοτε δεόντως υπόψη την 

αρχή της προφύλαξης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον 

τομέα της διαχείρισης υδραργύρου μετά 

την έγκριση της στρατηγικής και ενός 

μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά με τις 

εκπομπές, την προσφορά, τη ζήτηση και τη 

χρήση υδραργύρου καθώς και τη 

διαχείριση των πλεονασμάτων και των 

αποθεμάτων υδραργύρου. 

(5) Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον 

τομέα της διαχείρισης υδραργύρου, για 

παράδειγμα με την έγκριση της 

στρατηγικής και ενός μεγάλου φάσματος 

μέτρων σχετικά με τις εκπομπές, την 

προσφορά, τη ζήτηση και τη χρήση 

υδραργύρου καθώς και τη διαχείριση των 

πλεονασμάτων και των αποθεμάτων 

υδραργύρου. 

Or. fr 
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Τροπολογία  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η στρατηγική καθορίζει ότι η 

διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς, 

νομικά δεσμευτικού μέσου πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η δράση 

της Ένωσης από μόνη της δεν μπορεί να 

εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία 

των πολιτών της Ένωσης από τις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει στην υγεία ο 

υδράργυρος. 

(6) Παράλληλα με όσα καθορίζονται 

στη στρατηγική διαχείρισης υδραργύρου, 

σύμφωνα με την οποία η διαπραγμάτευση 

και σύναψη διεθνούς, νομικά δεσμευτικού 

μέσου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει 

να ηγηθεί των παγκόσμιων εταίρων ώστε 
να εγγυηθεί την πραγματικά 

αποτελεσματική προστασία των πολιτών 

της από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει 

στην υγεία ο υδράργυρος, παρέχοντας 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 

όλες τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα 

μέρη της σύμβασης της Μιναμάτα. 

Or. it 

 

Τροπολογία  108 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η στρατηγική καθορίζει ότι η 

διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς, 

νομικά δεσμευτικού μέσου πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η δράση 

της Ένωσης από μόνη της δεν μπορεί να 

εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία 

των πολιτών της Ένωσης από τις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει στην υγεία ο 

υδράργυρος. 

(6) Η στρατηγική καθορίζει ότι η 

διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς 

μέσου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, 

καθώς η δράση της Ένωσης από μόνη της 

δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

αποτελεσματική προστασία των πολιτών 

της Ένωσης από τις αρνητικές επιπτώσεις 

που έχει στην υγεία ο υδράργυρος. 

Or. el 
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Τροπολογία  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η ΕΕ και 26 κράτη μέλη 

υπέγραψαν στην πόλη Κουμαμότο στις 11 

Οκτωβρίου 2013 τη σύμβαση της 

Μιναμάτα για τον υδράργυρο («η 

σύμβαση»)37.. Επομένως, η Ένωση και 

όλα τα κράτη μέλη της δεσμεύονται όσον 

αφορά τη σύναψή της, τη μεταφορά της 

και την εφαρμογή της38. 

(7) Η ΕΕ και 26 κράτη μέλη 

υπέγραψαν στην πόλη Κουμαμότο στις 11 

Οκτωβρίου 2013 τη σύμβαση της 

Μιναμάτα για τον υδράργυρο («η 

σύμβαση»)37.. Σε αντίθεση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ως 

οργανισμό, η Εσθονία και η Πορτογαλία 

δεν επιθυμούν, προς το παρόν, να 

συμμετάσχουν στη σύναψή της, τη 

μεταφορά της και την εφαρμογή της38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Απόφαση XXX του Συμβουλίου, της 

XX/XX/XX, σχετικά με τη σύναψη της 

σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο (ΕΕ L  της , σ. ). 

38 Απόφαση XXX του Συμβουλίου, της 

XX/XX/XX, σχετικά με τη σύναψη της 

σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο (ΕΕ L  της , σ. ). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η ΕΕ και 26 κράτη μέλη 

υπέγραψαν στην πόλη Κουμαμότο στις 11 

Οκτωβρίου 2013 τη σύμβαση της 

Μιναμάτα για τον υδράργυρο («η 

σύμβαση»).37. Επομένως, η Ένωση και όλα 

τα κράτη μέλη της δεσμεύονται όσον 

αφορά τη σύναψή της, τη μεταφορά της 

και την εφαρμογή της. 

(7) Η ΕΕ και 26 κράτη μέλη 

υπέγραψαν στην πόλη Κουμαμότο τη 

σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο 

(«η σύμβαση»)37. Επομένως, η Ένωση και 

όλα τα κράτη μέλη της δεσμεύονται όσον 

αφορά τη σύναψή της, τη μεταφορά της 

και την εφαρμογή της. 
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__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Απόφαση XXX του Συμβουλίου, της 

XX/XX/XX, σχετικά με τη σύναψη της 

σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο (ΕΕ L  της , σ. ). 

38 Απόφαση XXX του Συμβουλίου, της 

XX/XX/XX, σχετικά με τη σύναψη της 

σύμβασης της Μιναμάτα για τον 

υδράργυρο (ΕΕ L  της , σ. ). 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπέγραψαν όλες οι χώρες τη σύμβαση αυτήν την ημέρα. 

 

Τροπολογία  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ταχεία επικύρωση της σύμβασης 

από την Ένωση και τα κράτη μέλη της θα 

ενθαρρύνουν μείζονες χρήστες και 

υπεύθυνους για τις εκπομπές υδραργύρου 

παγκοσμίως, που είναι συμβαλλόμενα 

μέρη της σύμβασης, να την επικυρώσουν 

και να την εφαρμόσουν. 

(8) Η ταχεία επικύρωση της σύμβασης 

από τα ευρωπαϊκά κράτη θα ενθαρρύνουν 

μείζονες χρήστες και υπεύθυνους για τις 

εκπομπές υδραργύρου παγκοσμίως, που 

είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, 

να την επικυρώσουν και να την 

εφαρμόσουν. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει μόνο διατάξεις που 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει διατάξεις που συμπληρώνουν το 
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συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης 

και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. 

κεκτημένο της Ένωσης και που 

απαιτούνται για να διασφαλιστεί η πλήρης 

ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. Ο 

παρών κανονισμός πρέπει επίσης να 

καθορίζει νέες διατάξεις που θα 

υπερβαίνουν τα όρια της σύμβασης, 

σύμφωνα με τη στρατηγική και τη 

νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 

περιβάλλοντος και προστασίας της 

υγείας, και ιδίως στον τομέα των 

αποβλήτων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ο νέος κανονισμός δεν πρέπει να περιοριστεί στο να προσαρμόσει τη νομοθεσία της Ένωσης 

στη σύμβαση. Υπάρχουν αρκετές πτυχές της σύμβασης σε σχέση με τις οποίες η Ένωση μπορεί 

να κινηθεί πιο γρήγορα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει μόνο διατάξεις που 

συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης 

και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει μόνο διατάξεις που 

συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης 

και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. Εν 

προκειμένω πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

κυρίαρχη βούληση της Εσθονίας και της 

Πορτογαλίας, απευθύνοντας ωστόσο 

πρόσκληση στα εν λόγω κράτη μέλη, στο 
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πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου, 

να υπογράψουν τη σύμβαση της 

Μιναμάτα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  114 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει μόνο διατάξεις που 

συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης 

και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

δίνει προτεραιότητα μόνο σε διατάξεις 

που συμπληρώνουν το κεκτημένο της 

Ένωσης και που απαιτούνται για να 

διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με 

τις διατάξεις της σύμβασης και, κατά 

συνέπεια, να μπορεί η Ένωση και τα κράτη 

μέλη να την επικυρώσουν και να την 

εφαρμόσουν. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει μόνο διατάξεις που 

συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης 

και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

(9) Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης 

έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

καθορίζει διατάξεις που συμπληρώνουν το 

κεκτημένο της Ένωσης και που 

απαιτούνται για να διασφαλιστεί η πλήρης 
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πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. 

ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της 

σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η 

Ένωση και τα κράτη μέλη να την 

επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Μπορούν να ληφθούν πρόσθετα 

μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, με πιο φιλόδοξους 

στόχους από εκείνους της Συνθήκης, 

εφόσον συμβάλλουν στην αποδοτική και 

αποτελεσματική μείωση της βλαπτικής 

επίδρασης του υδραργύρου, με βάση τις 

τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύουν 

την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ενδεικτικά, η Ένωση καλείται να 

ενθαρρύνει τη χρήση ανακυκλωμένου 

υδραργύρου για βιομηχανικούς σκοπούς. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να μειωθεί η παραγωγή υδραργύρου παγκοσμίως και για να σταλεί ένα θετικό μήνυμα, 

πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση και η χρήση ανακυκλωμένου υδραργύρου στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η απαγόρευση των εξαγωγών 

υδραργύρου που ορίζεται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 θα 

πρέπει να συμπληρωθεί με περιορισμούς 

όσον αφορά την εισαγωγή υδραργύρου 

ανάλογα με την πηγή, την προβλεπόμενη 

χρήση και τον τόπο προέλευσης του 

υδραργύρου. Οι εθνικές αρχές που έχουν 

ορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 θα 

πρέπει να εκτελούν τα διοικητικά 

καθήκοντα που συνδέονται με την 

εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών. 

(10) Η απαγόρευση των εξαγωγών 

υδραργύρου που ορίζεται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 θα 

πρέπει να συμπληρωθεί με μια 

απαγόρευση όσον αφορά την εισαγωγή 

υδραργύρου για χρήσεις εκτός από τη 

διάθεση ως απόβλητα. Οι εθνικές αρχές 

που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου40  θα πρέπει να εκτελούν τα 

διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με 

την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 

__________________ __________________ 

39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 

για την απαγόρευση των εξαγωγών 

μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων 

ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και 

για την ασφαλή αποθήκευση του 

μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304 της 

14.11.2008, σ. 75). 

39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 

για την απαγόρευση των εξαγωγών 

μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων 

ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και 

για την ασφαλή αποθήκευση του 

μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304 της 

14.11.2008, σ. 75). 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 

σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 

201 της 27.7.2012, σ. 60). 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 

σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 

201 της 27.7.2012, σ. 60). 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η απαγόρευση των εξαγωγών (10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 



 

AM\1100259EL.doc 17/153 PE585.758v01-00 

 EL 

υδραργύρου που ορίζεται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 θα 

πρέπει να συμπληρωθεί με περιορισμούς 

όσον αφορά την εισαγωγή υδραργύρου 

ανάλογα με την πηγή, την προβλεπόμενη 

χρήση και τον τόπο προέλευσης του 

υδραργύρου. Οι εθνικές αρχές που έχουν 

ορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 θα 

πρέπει να εκτελούν τα διοικητικά 

καθήκοντα που συνδέονται με την 

εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών. 

αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, η 

απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου 
θα πρέπει να συμπληρωθεί με 

περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή 

υδραργύρου ανάλογα με την πηγή, την 

προβλεπόμενη χρήση και τον τόπο 

προέλευσης του υδραργύρου. Οι εθνικές 

αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου40 θα πρέπει να εκτελούν τα 

διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με 

την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών. 

__________________ __________________ 

39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 

για την απαγόρευση των εξαγωγών 

μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων 

ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και 

για την ασφαλή αποθήκευση του 

μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304 της 

14.11.2008, σ. 75). 

39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 

για την απαγόρευση των εξαγωγών 

μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων 

ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και 

για την ασφαλή αποθήκευση του 

μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304 της 

14.11.2008, σ. 75). 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 

σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 

201 της 27.7.2012, σ. 60). 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 

σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 

201 της 27.7.2012, σ. 60). 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με στόχο να αποφευχθεί η έλλειψη υδραργύρου ή ενώσεών του που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτες ύλες στη βιομηχανία των προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο (και τα οποία 

επιτρέπονται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού), η Ένωση πρέπει να είναι 

σε θέση να εισάγει υδράργυρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως θα πρέπει να 

απαγορευτούν. 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως θα πρέπει να 

απαγορευτούν. Η συνεχιζόμενη χρήση θα 

πρέπει να παρακολουθείται αυστηρά και 

να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως θα πρέπει να 

απαγορευτούν. 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου εντός της 

Ένωσης θα πρέπει να απαγορευτούν, υπό 

τον όρο ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις δεν 

οδηγούν σε αύξηση της συνολικής 

έκλυσης υδραργύρου σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει απόβλητα υδραργύρου από τρίτες χώρες που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν τα απόβλητα καταλλήλως, μειώνοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο τον κίνδυνο ακούσιας έκλυσης υδραργύρου στο περιβάλλον. 
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Τροπολογία  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου εντός της 

Ένωσης και παγκοσμίως θα πρέπει να 

απαγορευτούν. 

(11) Η εξαγωγή, εισαγωγή και 

παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που δεν συμμορφώνονται με 

τα καθορισμένα όρια δυνάμει της 

ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της 

χρήσης υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου εντός της Ένωσης και 

παγκοσμίως θα πρέπει να απαγορευτούν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

αγορές. 

 

Τροπολογία  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Ο παρών κανονισμός δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει την εξαγωγή, 

εισαγωγή και παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων που παρέχουν εξακριβώσιμα 

σημαντικά οφέλη για την υγεία σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

διατίθενται δραστικές ουσίες χωρίς 

υδράργυρο ως εναλλακτικές επιλογές. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου που επιφέρουν σημαντικά οφέλη για την 

υγεία και στα οποία δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση του υδραργύρου ως δραστικής ουσίας δεν 

θα πρέπει να υπόκεινται σε απαγόρευση, όπως συμβαίνει ήδη δυνάμει του 

κανονισμού αριθ. 1102/2008. 

 

Τροπολογία  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να διαθέτει διπλή νομική βάση το 

άρθρο 192 παράγραφος 1, αφενός, και το 

άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς 

αποσκοπεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας 

όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές μέσω 

της απαγόρευσης και των περιορισμών 

εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν 

τον υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, 

καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να διαθέτει διπλή νομική βάση το 

άρθρο 192 παράγραφος 1, αφενός, και το 

άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς 

αποσκοπεί στην προστασία του 

(12) Δεδομένου ότι κύριος στόχος του 

παρόντος κανονισμού είναι η προστασία 

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις του 

υδραργύρου, το άρθρο 192 παράγραφος 1 
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περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας 

όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές μέσω 

της απαγόρευσης και των περιορισμών 

εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν 

τον υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, 

καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου. 

της ΣΛΕΕ θα πρέπει να αποτελεί τη 

νομική βάση του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η νομική βάση πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κύριο στόχο της νομοθεσίας και της σύμβασης, 

που είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  125 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να διαθέτει διπλή νομική βάση το 

άρθρο 192 παράγραφος 1, αφενός, και το 

άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς 

αποσκοπεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας 

όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές μέσω της 

απαγόρευσης και των περιορισμών 

εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν τον 

υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, 

καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου. 

(12) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός έχει 

διπλή νομική βάση το άρθρο 192 

παράγραφος 1, αφενός, και το άρθρο 207 

της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς αποσκοπεί 

στην προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας και στη διασφάλιση της 

ομοιομορφίας όσον αφορά τις εμπορικές 

πτυχές μέσω της απαγόρευσης και των 

περιορισμών εισαγωγών και εξαγωγών που 

αφορούν τον υδράργυρο, τις ενώσεις 

υδραργύρου, καθώς και τα προϊόντα με 

προσθήκη υδραργύρου. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Λόγω της διασυνοριακής φύσης του υδραργύρου, ο παρών κανονισμός πρέπει να εμπεριέχει μια 

εξωτερική διάσταση με στόχο να ενθαρρυνθεί η μείωση της ρύπανσης από υδράργυρο στις 

τρίτες χώρες. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα η εισαγωγή στην Ένωση αποβλήτων 
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υδραργύρου, με σκοπό τη σταθεροποίησή του, από τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν ούτε τους 

οικονομικούς πόρους για τη σωστή διαχείριση αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων ούτε επαρκή 

ποσότητα αποβλήτων που θα δικαιολογούσε την κατασκευή μονάδας σταθεροποίησης. 

 

Τροπολογία  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να διαθέτει διπλή νομική βάση το 

άρθρο 192 παράγραφος 1, αφενός, και το 

άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς 

αποσκοπεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας 

όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές μέσω 

της απαγόρευσης και των περιορισμών 
εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν τον 

υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, 

καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου. 

(12) O παρών κανονισμός θα πρέπει να 

έχει ως νομική βάση το άρθρο 192 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καθώς 

αποσκοπεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

Η απαγόρευση και οι περιορισμοί 
εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν τον 

υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, 

καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου θα πρέπει, συνεπώς, να 

υπόκεινται σε πτυχές που αφορούν το 

περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Με στόχο τη μείωση των 

εισαγωγών υδραργύρου και την 

αποθήκευση σταθεροποιημένων ή 

μερικώς σταθεροποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου, η χρήση υδραργύρου που 

προέρχεται από ανακύκλωση πρέπει κατά 

το δυνατόν να ενθαρρύνεται. 

Or. fr 
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Τροπολογία  128 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

ισχύοντος ενωσιακού κεκτημένου που 

καθορίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για 

τα προϊόντα αυτά όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων, τη μέγιστη περιεκτικότητα σε 

υδράργυρο. 

(13) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

ισχύοντος ενωσιακού κεκτημένου που 

καθορίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για 

τα προϊόντα αυτά όσον αφορά, κυρίως, 

αλλά όχι μόνο, τη μέγιστη περιεκτικότητα 

σε υδράργυρο. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση της εξαγωγής σε τρίτες χώρες προϊόντων τα οποία περιέχουν ποσοστό 

υδραργύρου που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ αλλά είναι σύμφωνο με τους 

όρους της Σύμβασης, δεν θα είχε θετικό αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον, στο μέτρο 

που αλλοδαπές εταιρείες θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να διαθέσουν τέτοιου είδους 

προϊόντα στις αγορές εκτός ΕΕ. Το μοναδικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας απαγόρευσης θα ήταν να 

βρεθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, τη στιγμή μάλιστα που οι συνθήκες 

παραγωγής των αλλοδαπών επιχειρήσεων δεν εγγυώνται πάντα το ίδιο επίπεδο προστασίας με 

την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη 

υγεία διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

διαθεσιμότητα φαρμακευτικών και 

ιατρικών προϊόντων που περιέχουν 

υδράργυρο, τα οποία έχουν 

επιβεβαιωμένα υγειονομικά οφέλη και για 

τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
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λύσεις χωρίς υδράργυρο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a) Σύμφωνα με το άρθρο 193 της 

ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα 

προστατευτικά μέτρα, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα 

συνάδουν με τις Συνθήκες και ότι έχει 

ενημερωθεί η Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Susanne Melior 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου, με σκοπό να μειωθούν 

οι συνολικές εκπομπές και εκλύσεις 

υδραργύρου από τις εν λόγω παραγωγικές 

διαδικασίες κατά 50 τοις εκατό έως το 

2020 σε σχέση με το 2010, προκειμένου 

να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο 
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περιβάλλον και την υγεία. Θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για τη μείωση της χρήσης 

υδραργύρου και για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης του στις εν λόγω 

παραγωγικές διαδικασίες το ταχύτερο 

δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός 

10 ετών από τη θέση σε ισχύ της 

σύμβασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου, με σκοπό να μειωθούν 

οι συνολικές εκπομπές και εκλύσεις 

υδραργύρου από τις εν λόγω παραγωγικές 

διαδικασίες κατά 50% έως το 2020 σε 

σχέση με το 2010, προκειμένου να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και την υγεία. Θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για τη μείωση της χρήσης 

υδραργύρου και για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης του στις εν λόγω 

παραγωγικές διαδικασίες το ταχύτερο 

δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός 

10 ετών από τη θέση σε ισχύ της 

σύμβασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σύμβαση της Μιναμάτα, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει τη 

διατύπωση του παραρτήματος Β, μέρος ΙΙ της σύμβασης. 
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Τροπολογία  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες 
χωρίς τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. 

(14) Δεδομένων των εναλλακτικών 

λύσεων για παραγωγή χωρίς τη χρήση 

υδραργύρου, θα πρέπει να καθοριστούν 

προσωρινά οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. Επιπλέον, για να 

δοθεί εγκαίρως στη βιομηχανία η 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει 

επενδύσεις, πρέπει να καθοριστεί το 

συντομότερο δυνατόν μια ημερομηνία 

απαγόρευσης του υδραργύρου στην 

παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου του 

νατρίου ή καλίου. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ήδη υφίστανται εναλλακτικές λύσεις χωρίς τη χρήση υδραργύρου για την παραγωγή αιθοξειδίου 

ή μεθοξειδίου του νατρίου ή καλίου. Στην ίδια τη σύμβαση παροτρύνονται τα μέρη να 

«καταργήσουν τη χρήση του το συντομότερο δυνατό». Στις τροπολογίες, αυτό προτείνεται να 

πραγματοποιηθεί το 2023. 

 

Τροπολογία  134 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες 

χωρίς τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει 

να καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας 
για την παραγωγή αιθοξειδίου ή 

(14) Η παραγωγή μεθοξειδίου ή 

αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου με 

παραγωγικές διαδικασίες στις οποίες 

απαιτείται χρήση υδραργύρου, πρέπει να 

απαγορευθεί σε βάθος χρόνου. Όταν δεν 
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μεθοξειδίου του νατρίου ή καλίου που 

συνεπάγεται η χρήση υδραργύρου. 
υπάρχει σχετική διαθέσιμη διαδικασία 
για την παραγωγή αιθοξειδίου ή 

μεθοξειδίου του νατρίου ή καλίου χωρίς τη 

χρήση υδραργύρου, η περίοδος 

παρέκκλισης θα πρέπει να παραταθεί για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και/ή 

έως ότου υπάρξει διαδικασία χωρίς 

χρήση υδραργύρου η οποία θα κριθεί 

τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές 

διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. Θα πρέπει να 

εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν 

σταδιακή κατάργηση και αντικατάσταση 

με εφικτές παραγωγικές διαδικασίες 

χωρίς τη χρήση υδραργύρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές (14) Θα πρέπει να απαγορευθεί η 
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διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς 

τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να 

καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για 

την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου 

του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. 

παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου του 

νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η 

χρήση υδραργύρου. Όταν δεν υπάρχουν 

σχετικές διαθέσιμες παραγωγικές 

διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου 

για το αιθοξείδιο ή μεθοξείδιο του καλίου, 

θα πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες 

λειτουργίας και μια περίοδος σταδιακής 

κατάργησης για την εν λόγω παραγωγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η παραγωγή και διάθεση στην 

αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου και η καθιέρωση νέων 

μεθόδων παραγωγής με βάση τον 

υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του 

υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου 

και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες 

δραστηριότητες θα πρέπει να 

απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση 

δείξει ότι οι εν λόγω χρήσεις θα 

εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη για το 

περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν 

υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εφικτές 

εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την 

προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν 

τέτοια οφέλη. 

(15) Η παραγωγή και διάθεση στην 

αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου και η καθιέρωση νέων 

μεθόδων παραγωγής με βάση τον 

υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του 

υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου 

και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες 

δραστηριότητες θα πρέπει να 

απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση 

δείξει ότι οι εν λόγω χρήσεις θα 

εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη για την 

υγεία και ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές 

δυνατότητες χωρίς την προσθήκη 

υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια 

οφέλη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η παραγωγή και διάθεση στην 

αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου και η καθιέρωση νέων 

μεθόδων παραγωγής με βάση τον 

υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του 

υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου 

και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες 

δραστηριότητες θα πρέπει να 

απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση 

δείξει ότι οι εν λόγω χρήσεις θα 

εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη για το 

περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν 

υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εφικτές 

εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την 

προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν 

τέτοια οφέλη. 

(15) Η παραγωγή και διάθεση στην 

αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου και η καθιέρωση νέων 

μεθόδων παραγωγής με βάση τον 

υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του 

υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου 

και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες 

δραστηριότητες θα πρέπει να 

απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση 

των κινδύνων και των οφελών δείξει ότι 

οι εν λόγω χρήσεις θα εξασφαλίσουν 

σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και 

την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά 

εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς 

την προσθήκη υδραργύρου που να 

παρέχουν τέτοια οφέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η χρήση υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου στην ASGM αντιπροσωπεύει 

σημαντικό ποσοστό της χρήσης και των 

εκπομπών υδραργύρου σε παγκόσμιο 

επίπεδο και πρέπει, συνεπώς, να ρυθμιστεί. 

(16) Η χρήση υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου στην ASGM αντιπροσωπεύει 

σημαντικό ποσοστό της χρήσης και των 

εκπομπών υδραργύρου σε παγκόσμιο 

επίπεδο και πρέπει, συνεπώς, να ρυθμιστεί 

άμεσα. 

Or. el 

 

Τροπολογία  140 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων 

υδραργύρου αποτελεί κεντρικό 

διακύβευμα προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ορθή επεξεργασία και διάθεση των 

αποβλήτων και να αποφευχθεί η 

παράνομη χρήση τους. Κατά συνέπεια, θα 

πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα 

αποτελεσματικό σύστημα 

ιχνηλασιμότητας σε όλο το μήκος της 

αλυσίδας διαχείρισης στο επίπεδο της 

Ένωσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  141 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 16 a (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Δεδομένης της προσπάθειας 

ενίσχυσης και προώθησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 

λαμβάνει χώρα στα κράτη-μέλη της 

Ένωσης, πρέπει άμεσα να μελετηθεί η 

συμμετοχή του τομέα της βιομάζας στις 

εκπομπές υδραργύρου. 

Or. el 

 

Τροπολογία  142 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Η ευαισθητοποίηση και η 

εκπαίδευση όσον αφορά τη στοματική 

υγεία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

πρόληψης της τερηδόνας, και συνεπώς 

μείωσης της ανάγκης για προσφυγή σε 

μέσα οδοντικής αποκατάστασης, όπως τα 

οδοντιατρικά αμαλγάματα. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη 

στοματική υγεία, π.χ. θέτοντας εθνικούς 

στόχους. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Είναι καίριας σημασίας να επέμβουμε στην καρδιά του προβλήματος ώστε να μειωθεί η 

προσφυγή σε οποιαδήποτε μέθοδο οδοντικής αποκατάστασης. Η προώθηση της στοματικής 

υγείας είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για την αποφυγή της τερηδόνας που εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνεται στις συστάσεις της 

Σύμβασης. 

 

Τροπολογία  143 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας με 

προκαθορισμένη δόση και η εφαρμογή 

διαχωριστών αμαλγαμάτων θα πρέπει να 

καταστούν υποχρεωτικά για την προστασία 

οδοντιάτρων και ασθενών από την έκθεση 

στον υδράργυρο και για να διασφαλιστεί 

ότι τα απόβλητα υδραργύρου που 

προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των διαχωριστών 

αμαλγαμάτων, οι οδοντίατροι θα πρέπει 
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επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 
να εγγυώνται ελάχιστες προϋποθέσεις 

απόδοσης του εξοπλισμού και διαχείρισης 

των αποβλήτων αμαλγάματος σε επίπεδο 

Ένωσης. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «με προκαθορισμένη δόση» έχει ως στόχο να διευκρινίσει ότι οι κάψουλες είναι μιας 

χρήσης για μία οδοντική αποκατάσταση και ότι δεν μπορούν, επομένως, να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

(17) Θα πρέπει να απαγορευθεί η 

χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων για τη 

θεραπεία παιδιών και εγκύων και 

θηλαζουσών γυναικών· θα πρέπει επίσης 

να τεθούν στόχοι για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης τους για τη 

θεραπεία όλων των ασθενών και στο 

πλαίσιο της κατάρτισης των 

οδοντιάτρων. Η εφαρμογή διαχωριστών 

αμαλγαμάτων με ελάχιστη 

αποτελεσματικότητα διατήρησης θα 

πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 
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επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για 

την προστασία οδοντιάτρων και ασθενών 

από την έκθεση στον υδράργυρο και για 

να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα 

υδραργύρου που προκύπτουν, δεν 

ελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά 

συλλέγονται και υποβάλλονται σε ορθή 

διαχείριση αποβλήτων. Δεδομένου του 

μεγέθους των επιχειρήσεων του 

οδοντιατρικού τομέα που επηρεάζονται 

από την τροποποίηση αυτή, είναι σκόπιμο 

να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για να 

προσαρμοστούν στη νέα διάταξη. 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων 

είναι ήδη διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τα μέτρα αυτά, επιπροσθέτως 

προς την συλλογή και την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και 

αμαλγάματος, θεωρούνται επαρκή για τη 

μείωση των εκλύσεων υδραργύρου από 

τον τομέα αυτόν, αλλά δεν κατορθώνουν 

να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

διαρκούς ζήτησης υδραργύρου στην 

Ένωση και τις αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Για την προστασία των 

οδοντιάτρων, των ασθενών και του 

περιβάλλοντος από την έκθεση σε 

υδράργυρο, η χρήση υδραργύρου στα 

οδοντιατρικά αμαλγάματα πρέπει να 

καταργηθεί σταδιακά, όπως ήδη 

συμβαίνει σε αρκετές χώρες της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μικρή τροποποίηση της τροπολογίας 19 από την εισηγήτρια προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

σκοπός των διαχωριστών αμαλγαμάτων. 
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Τροπολογία  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη και να ενθαρρυνθεί ο 

οδοντιατρικός τομέας να μειώσει 

σταδιακά και οριστικά τη χρήση 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

(17) Εν αναμονή της πλήρους 

κατάργησης της χρήσης υδραργύρου 

στην οδοντιατρική, η χρήση 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων υπό μορφή 

κάψουλας και η εφαρμογή διαχωριστών 

αμαλγαμάτων θα πρέπει να καταστούν 

υποχρεωτικά για την προστασία 

οδοντιάτρων και ασθενών από την έκθεση 
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περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

στον υδράργυρο και για να διασφαλιστεί 

ότι τα απόβλητα υδραργύρου που 

προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  148 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο 

περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση 

αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των 

επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα 

που επηρεάζονται από την τροποποίηση 

αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν 

στη νέα διάταξη. 

(17) Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η 

εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα 

πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την 

προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από 

την έκθεση στον υδράργυρο και για να 

διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου 

που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται 

επ’ ουδενί στο περιβάλλον, αλλά 

συλλέγονται και υποβάλλονται σε ορθή 

και νόμιμη διαχείριση αποβλήτων. 

Δεδομένου του μεγέθους των επιχειρήσεων 

του οδοντιατρικού τομέα που 

επηρεάζονται από την τροποποίηση αυτή, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής 

χρόνος για να προσαρμοστούν στη νέα 

διάταξη. 

Or. el 

 

Τροπολογία  149 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 



 

PE585.758v01-00 36/153 AM\1100259EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

κληθούν να υποστηρίξουν την κατάρτιση 

των φοιτητών και των οδοντιάτρων στις 

εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο, 

ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες όπως οι 

έγκυοι και τα παιδιά και, αφετέρου, να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της έρευνας 

και καινοτομίας στον τομέα της 

στοματικής υγείας, με στόχο τη βελτίωση 

των γνώσεών μας σχετικά με τα 

υπάρχοντα υλικά και τις τεχνικές 

αποκατάστασης, και την ανάπτυξη νέων 

υλικών. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η έρευνα στον τομέα των υλικών αποκατάστασης πρέπει να ενθαρρυνθεί, κυρίως σε σχέση με 

τα νέα υλικά, για τα οποία οι γνώσεις μας είναι ακόμη περιορισμένες και δεν επιτρέπουν 

ολοκληρωμένη ανάλυση του κινδύνου. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνεται στις συστάσεις της 

Σύμβασης. 

 

Τροπολογία  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17a) Τα συμβαλλόμενα μέρη της 

σύμβασης της Μιναμάτα έχουν δεσμευτεί 

να λάβουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τις 

επαγγελματικές οργανώσεις και τις 

οδοντιατρικές σχολές να εκπαιδεύουν και 

να καταρτίζουν επαγγελματίες και 

φοιτητές του οδοντιατρικού τομέα 

σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών 

μεθόδων οδοντιατρικής αποκατάστασης 

χωρίς τη χρήση υδραργύρου και σχετικά 
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με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών 

διαχείρισης· τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση 

της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 

σ. 22). 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17β) Θα πρέπει να αποφεύγεται η 

μόνιμη αποθήκευση μεταλλικού 

υδραργύρου προκειμένου να διασφαλιστεί 

η μη διαθεσιμότητά του ως προϊόντος. 

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής του 

διάθεση μακροπρόθεσμα, ο μεταλλικός 

υδράργυρος θα πρέπει να 

μετασχηματίζεται σε στερεοποιημένη 

μορφή πριν από τη μόνιμη αποθήκευση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17γ) Στην Ένωση, θα παραχθούν πάνω 

από 6.000 τόνοι αποβλήτων μεταλλικού 

υδραργύρου έως το 2017, κυρίως ως 

αποτέλεσμα της υποχρεωτικής 

απόσυρσης κυψελών υδραργύρου από τη 

βιομηχανία παραγωγής χλωρο-αλκαλίων 

σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 

2013/732/ΕΕ της Επιτροπής1α. Δεδομένης 

της περιορισμένης διαθέσιμης 

ικανότητας όσον αφορά τη στερεοποίηση 

των υγρών αποβλήτων υδραργύρου, η 

προσωρινή αποθήκευση υγρών 

αποβλήτων υδραργύρου θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να επιτρέπεται δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού, για επαρκή 

χρονική περίοδο προκειμένου να 

διασφαλιστεί η στερεοποίηση όλων 

αυτών των αποβλήτων, αλλά μόνο σε 

επίγειες εγκαταστάσεις. 

 __________________ 

 1α Εκτελεστική απόφαση 2013/732/ΕΕ 

της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τον καθορισμό των συμπερασμάτων 

σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

βιομηχανικών εκπομπών όσον αφορά την 

παραγωγή χλωρο-αλκαλίων (ΕΕ L 332 

της 11.12.2013, σ. 34). 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα περισσότερα από τα κριτήρια 

που καθορίζονται στην οδηγία 

διαγράφεται 
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1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου41  για την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου θα πρέπει να ισχύουν για τη 

μόνιμη αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου σε υπόγειες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης. Η εφαρμοσιμότητα 

ορισμένων από τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να εξαρτάται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης 

υπόγειας αποθήκευσης, όπως 

καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες 

με την εφαρμογή της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

__________________  

41 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ 

L 182 της 16.7.1999, σ. 1). 

 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Με την πρόταση επιδιώκεται να ισχύουν για την προσωρινή αποθήκευση οι ίδιες απαιτήσεις με 

αυτές που ισχύουν για τη μόνιμη αποθήκευση. Ωστόσο, αυτό το ουσιώδες στοιχείο της πρότασης 

της Επιτροπής δεν υποστηρίζεται από κάποια εκτίμηση επιπτώσεων. 

 

Τροπολογία  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα περισσότερα από τα κριτήρια 

που καθορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου41για την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου θα πρέπει να ισχύουν για τη 

μόνιμη αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου σε υπόγειες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης. Η εφαρμοσιμότητα 

διαγράφεται 
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ορισμένων από τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να εξαρτάται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης 

υπόγειας αποθήκευσης, όπως 

καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες 

με την εφαρμογή της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

__________________  

41 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ 

L 182 της 16.7.1999, σ. 1). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα περισσότερα από τα κριτήρια 

που καθορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου41 για την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου θα πρέπει να ισχύουν για τη 

μόνιμη αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου σε υπόγειες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης. Η εφαρμοσιμότητα 

ορισμένων από τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να εξαρτάται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης 

υπόγειας αποθήκευσης, όπως 

καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες 

με την εφαρμογή της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

(18) Η μόνιμη αποθήκευση του υγρού 

υδραργύρου θα πρέπει να απαγορευθεί 

προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

και η παράνομη χρήση του. 

__________________  

41 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ 

L 182 της 16.7.1999, σ. 1). 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  156 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα περισσότερα από τα κριτήρια 

που καθορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ 

του Συμβουλίου41 για την προσωρινή 

αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου θα 

πρέπει να ισχύουν για τη μόνιμη 

αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου 

σε υπόγειες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης.Η εφαρμοσιμότητα 

ορισμένων από τα κριτήρια αυτά πρέπει 

να εξαρτάται από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης 

υπόγειας αποθήκευσης, όπως 

καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες 

με την εφαρμογή της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

(18) Τα απόβλητα υδραργύρου θα 

πρέπει να στερεοποιούνται πριν από την 

τελική διάθεση. Απαιτείται προσωρινή 

αποθήκευση για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα λόγω των περιορισμένων 

ικανοτήτων στερεοποίησης. Δεδομένων 

των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων 

σταθερότητας στις υπόγειες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τα 

στερεοποιημένα απόβλητα υδραργύρου 

θα πρέπει να διατίθενται μόνον σε 

επίγειες και επαρκείς εγκαταστάσεις, υπό 

κατάλληλες συνθήκες. Τα περισσότερα 

από τα κριτήρια που καθορίζονται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου41 για 

την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου θα πρέπει να ισχύουν για τη 

μόνιμη διάθεση των στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου. 

__________________ __________________ 

41 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 

16.7.1999, σ. 1). 

41 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 

16.7.1999, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα απόβλητα καθαρού υδραργύρου είναι υγρά. Δεν θα πρέπει να διατίθενται ή να 

αποθηκεύονται σε αυτήν τη μορφή, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινή αποθήκευση με σκοπό 

τη στερεοποίηση λόγω της περιορισμένης ικανότητας στερεοποίησης. Δεδομένων των 

επαναλαμβανόμενων προβλημάτων σταθερότητας στις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τα 

στερεοποιημένα απόβλητα υδραργύρου θα πρέπει να διατίθενται μόνον σε επίγειες και επαρκείς 

εγκαταστάσεις, υπό κατάλληλες συνθήκες. 
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Τροπολογία  157 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) Οι μολυσμένες περιοχές 

συμβάλλουν στην επανενεργοποίηση και 

σε νέες εκπομπές και εκλύσεις 

υδραργύρου στον αέρα, στο έδαφος και 

στο νερό. Λόγω της έλλειψης 

ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με 

τις εγκαταλελειμμένες μολυσμένες 

περιοχές, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός 

καταλόγου καθώς και κατευθυντήριων 

γραμμών για τη διαχείριση όλων των 

μολυσμένων περιοχών στην Ένωση. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή αυτή η 

ανάπτυξη, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 

αφορά τον καθορισμό των μεθόδων και 

προσεγγίσεων για την οικολογικά βιώσιμη 

διαχείριση και αποκατάσταση των 

περιοχών που έχουν μολυνθεί από 

υδράργυρο ή από ενώσεις υδραργύρου, 

σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει». 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μικρή τροποποίηση της τροπολογίας 21 από την εισηγήτρια προκειμένου να προστεθεί μια 

αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

Τροπολογία  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 18a. Πρέπει να αποκλειστεί η μόνιμη 

αποθήκευση χωρίς προεπεξεργασία του 

μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται 

απόβλητο, λόγω των κινδύνων που ενέχει, 

δεδομένου ότι πρόκειται για μια πολύ 

επικίνδυνη ουσία σε υγρή μορφή. Πριν 

από τη μόνιμη αποθήκευση των 

αποβλήτων υδραργύρου, και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

ενέργειες σταθεροποίησης και 

στερεοποίησης για τη μείωση των εν 

λόγω κινδύνων. Η μόνιμη αποθήκευση (ή 

διάθεση) των αποβλήτων υδραργύρου 

επιτρέπεται μόνον εφόσον τα εν λόγω 

απόβλητα έχουν στερεοποιηθεί. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι σε υγρή μορφή, γεγονός το οποίο ενέχει μεγαλύτερους 

κινδύνους κατά τη διαχείρισή του ως αποβλήτου από όσους θα υπήρχαν αν ήταν στέρεας 

μορφής. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ απαγορεύει την αποδοχή υγρών αποβλήτων σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. Κατ’ αναλογία και λόγω της επικινδυνότητάς του, πρέπει να ισχύσει το ίδιο 

και για τα απόβλητα υδραργύρου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η μόνιμη αποθήκευση 

πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον τα απόβλητα υδραργύρου έχουν προηγουμένως υποβληθεί 

σε επεξεργασία σταθεροποίησης και στερεοποίησης. 

 

Τροπολογία  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) Πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η 

ασφάλεια της μόνιμης αποθήκευσης σε 

υπόγειες εγκαταστάσεις ή σε 

αλατωρυχεία δεδομένου ότι δεν 

υφίστανται μελέτες που να αξιολογούν 
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επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η εν 

λόγω μορφή αποθήκευσης των 

αποβλήτων υδραργύρου. Η Επιτροπή 

δύναται να διατυπώσει συστάσεις για τα 

χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων 

μόνιμης αποθήκευσης των αποβλήτων 

υδραργύρου. Δύναται επίσης να προτείνει 

την επανεξέταση της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση θεωρεί την υπόγεια αποθήκευση ως προτιμητέα λύση για τη διάθεση των 

αποβλήτων υδραργύρου και ορίζει τα αλατωρυχεία ως «πρότυπο» ασφαλείας για τα λοιπά είδη 

υπόγειας αποθήκευσης. Αυτά τα δύο στοιχεία της πρότασης δεν αιτιολογούνται επαρκώς. 

Πρέπει να αξιολογηθεί αν η επικάλυψη αλατιού παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με μια 

υπόγεια κοιλότητα. Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί αν, βάσει των χαρακτηριστικών των 

αποβλήτων υδραργύρου, η υπόγεια αποθήκευση είναι προτιμότερη έναντι της επίγειας. 

 

Τροπολογία  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η 

νομοθεσία της Ένωσης με τις αποφάσεις 

της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών 

της σύμβασης που στηρίζονται από την 

Ένωση, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, όσον 

αφορά την τροποποίηση των 

παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού 

και τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με τις τεχνικές απαιτήσεις 

για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή 

αποθήκευση του υδραργύρου και των 

ενώσεων υδραργύρου. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

(19) Προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η 

νομοθεσία της Ένωσης με τις αποφάσεις 

της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών 

της σύμβασης που στηρίζονται από την 

Ένωση, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, όσον 

αφορά την τροποποίηση των 

παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 

ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 

κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά 
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προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα 

διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, εγκαίρως και 

καταλλήλως προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, 

εγκαίρως και καταλλήλως προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 

του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 

απαγόρευση ή την έγκριση νέων 

προϊόντων και διαδικασιών με χρήση 

υδραργύρου, καθώς και την υποβολή 

εκθέσεων, θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου42. 

(20) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα 

πρέπει να ανατεθεί επίσης στην Επιτροπή 
όσον αφορά την απαγόρευση ή την 

έγκριση νέων προϊόντων και διαδικασιών 

που χρησιμοποιούν υδράργυρο και όσον 

αφορά τον καθορισμό τεχνικών 

απαιτήσεων για την περιβαλλοντικώς 

ορθή προσωρινή αποθήκευση 

υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου και 

μειγμάτων υδραργύρου. 

__________________  

42Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. en 
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Τροπολογία  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Καθώς ο στόχος του παρόντος 

κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 

από τον υδράργυρο μέσω της απαγόρευσης 

των εξαγωγών και των εισαγωγών 

υδραργύρου, προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου, μέσω των περιορισμών της 

χρήσης υδραργύρου στις διεργασίες 

παραγωγής, τα προϊόντα, την ASGM και 

τα οδοντιατρικά αμαλγάματα υδραργύρου, 

και μέσω των υποχρεώσεων που ισχύουν 

για τα απόβλητα, δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 

μπορεί ωστόσο, λόγω της διασυνοριακής 

φύσης της ρύπανσης από υδράργυρο και 

της φύσης των μέτρων που πρέπει να 

ληφθούν, να επιτευχθεί καλύτερα σε 

ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 

λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου, 

(24) Καθώς ο στόχος του παρόντος 

κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 

από τον υδράργυρο μέσω της απαγόρευσης 

των εξαγωγών και των εισαγωγών 

υδραργύρου, προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου, μέσω των περιορισμών της 

χρήσης υδραργύρου στις διεργασίες 

παραγωγής, τα προϊόντα, την ASGM με τη 

χρήση υδραργύρου και τα οδοντιατρικά 

αμαλγάματα υδραργύρου, και μέσω των 

υποχρεώσεων που ισχύουν για τα 

απόβλητα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί 

ωστόσο, λόγω της διασυνοριακής φύσης 

της ρύπανσης από υδράργυρο και της 

φύσης των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, 

να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα 

σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα και 

προϋποθέσεις για το εμπόριο, την 

παραγωγή, την χρήση και την προσωρινή 

αποθήκευση του υδραργύρου, τις ενώσεις 

υδραργύρου, τα μείγματα και τα προϊόντα 

με προσθήκη υδραργύρου και τη 

διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα και 

προϋποθέσεις για το εμπόριο, την 

παραγωγή, την χρήση και την αποθήκευση 

του υδραργύρου, τις ενώσεις υδραργύρου, 

τα μείγματα και τα προϊόντα με προσθήκη 

υδραργύρου και τη διαχείριση των 

αποβλήτων υδραργύρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. «ένωση υδραργύρου»: οιαδήποτε 

ουσία περιέχει άτομα υδραργύρου και ένα 

ή περισσότερα άτομα άλλων χημικών 

στοιχείων τα οποία μπορούν να 

διαχωριστούν σε διαφορετικά συστατικά 

στοιχεία μόνο με χημικές αντιδράσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. «πρωτογενής εξόρυξη 

υδραργύρου»:  η εξόρυξη στην οποία το 

κύριο υλικό που αναζητείται είναι ο 

υδράργυρος· 

6. «πρωτογενής εξόρυξη 

υδραργύρου»: η εξόρυξη στην οποία το 

κύριο υλικό που αναζητείται είναι ο 

υδράργυρος· Η εξόρυξη δεν πρέπει να 

συγχέεται με τη μη αμελητέα βιοτεχνική 

και μικρής κλίμακας εξόρυξη και 
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επεξεργασία χρυσού, η οποία μπορεί να 

ενέχει χρήση υδραργύρου και ενώσεών 

του· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  166 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. «προσωρινή αποθήκευση»: η 

αποθήκευση υδραργύρου ή ενώσεων 

υδραργύρου, που έχουν προσδιοριστεί ως 

απόβλητα, για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα πριν από τη μετέπειτα 

στερεοποίηση και διάθεσή τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να θεσπιστεί ορισμός της προσωρινής αποθήκευσης, καθώς η προσωρινή αποθήκευση 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου. Θα πρέπει να λογίζεται 

ως ενδιάμεσο στάδιο πριν από τη στερεοποίηση και την τελική διάθεση. 

 

Τροπολογία  167 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. «προσωρινή αποθήκευση»: η 

αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου 

για περιορισμένη περίοδο εν αναμονή της 

διαδικασίας τελικής διάθεσής τους. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Η προσωρινή αποθήκευση είναι το στάδιο που προηγείται της φάσης επεξεργασίας των 

αποβλήτων υδραργύρου (σταθεροποίηση των αποβλήτων). Τα απόβλητα υδραργύρου πρέπει να 

είναι σταθεροποιημένα ή μερικώς σταθεροποιημένα πριν από τη μόνιμη αποθήκευσή τους. 

 

Τροπολογία  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις 

εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι για 

ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή 

κλίμακα. 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις 

εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι για 

ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή 

κλίμακα, για υδράργυρο σε κάψουλες 

προκαθορισμένης δόσης για την επιτόπου 

παραγωγή οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, 

για εμβόλια και ουσίες για αλλεργικούς 

ελέγχους, καθώς και για υδράργυρο ή 

ενώσεις υδραργύρου που προορίζονται 

για την παρασκευή ομοιοπαθητικών και 

ανθρωποσοφικών φαρμακευτικών 

προϊόντων ή των δραστικών τους 

φαρμακευτικών συστατικών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 περιέχει απαγορεύσεις εξαγωγών για υδράργυρο και ενώσεις 

υδραργύρου και για μείγματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τα οποία χρησιμοποιούνται π. 

χ. ως πρώτες ύλες για ιατρικούς σκοπούς και δεν μπορούν να υποκατασταθούν. Κατά συνέπεια, 

θα παρακωλύεται η εξαγωγή των εν λόγω πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων σε 

εταιρείες εκτός της ΕΕ και θα μειωθεί η διαθεσιμότητα ομοιοπαθητικών και ανθρωποσοφικών 

φαρμακευτικών προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. 

 

Τροπολογία  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις 

εξαγωγές υδραργύρου και ενώσεων και 

μειγμάτων υδραργύρου που αναφέρονται 

στο παράρτημα Ι και χρησιμοποιούνται 

ως πρώτη ύλη για δραστικά 

φαρμακευτικά συστατικά σε 

ομοιοπαθητικά σκευάσματα που 

παρασκευάζονται σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 -  ο κατασκευαστής καταρτίζει και 

υποβάλλει στην αρμόδια εθνική αρχή 

ετήσια έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με 

τυχόν δραστηριότητες που συνεπάγονται 

τη χρήση υδραργύρου· 

 -  το φαρμακευτικό προϊόν είναι 

εγκεκριμένο από αρμόδια εθνική αρχή για 

διάθεση στην αγορά ως φαρμακευτικό 

προϊόν· και 

 -  ο κατασκευαστής συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις αξιολόγησης ασφαλείας 

για τα εν λόγω προϊόντα που 

καθορίζονται από την αρμόδια εθνική 

αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξαγωγή των μειγμάτων 

υδραργύρου που δεν απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι, απαγορεύεται για τους 

σκοπούς της ανάκτησης του υδραργύρου. 

2. Η εξαγωγή των μειγμάτων 

υδραργύρου που δεν απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι, απαγορεύεται για τους 

σκοπούς της ανάκτησης του υδραργύρου 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 
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Ελβετίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί αφενός στην απαγόρευση του ντάμπινγκ και της περιττής 

μεταφοράς υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου σε μεγάλες αποστάσεις, και αφετέρου στην 

έγκριση των εξαγωγών σε χώρες με υψηλού επιπέδου ικανότητες διαχείρισης αποβλήτων 

υδραργύρου. 

 

Τροπολογία  171 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και 

των μειγμάτων που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι, για χρήσεις εκτός από τη 

διάθεση ως απόβλητα. 

Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου, 

ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων 

που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 

 Ωστόσο, απαγορεύεται από 1ης 

Ιανουαρίου 2028 η εισαγωγή υδραργύρου 

και των μειγμάτων που απαριθμούνται 

στο παράρτημα Ι για σκοπούς διάθεσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρότι έχει νόημα να επιτρέπονται οι εισαγωγές υδραργύρου από τρίτες χώρες για λόγους 

παροχής βοήθειας στις εν λόγω χώρες όσον αφορά την ασφαλή διάθεση, μακροπρόθεσμα, οι 

χώρες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν οι ίδιες τα απόβλητα υδραργύρου, αν μη 

τι άλλο για να αποφεύγονται οι επικίνδυνες μεταφορές. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή για σκοπούς 

διάθεσης θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 έτη. Στο μεταξύ, οι χώρες που διαθέτουν τεχνολογίες 

στερεοποίησης θα πρέπει να βοηθούν τις τρίτες χώρες να αποκτήσουν την αναγκαία τεχνολογία 

για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου στις χώρες τους. 

 

Τροπολογία  172 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και 

των μειγμάτων που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι, για χρήσεις εκτός από τη 

διάθεση ως απόβλητα. 

Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και 

των μειγμάτων όπως απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι, για χρήσεις εκτός από τη 

διάθεση ως απόβλητα. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα ούτε 

επαρκείς ποσότητες αποβλήτων υδραργύρου προς επεξεργασία για να κατασκευάσουν μονάδες 

σταθεροποίησης, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει αυτές τις ροές ώστε να 

διασφαλίζει την τελική διάθεση αυτών των αποβλήτων μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μόλυνσης. 

 

Τροπολογία  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιτρέπονται οι εισαγωγές υδραργύρου 

και ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου 

που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 

εφόσον χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη 

για δραστικά φαρμακευτικά συστατικά 

σε ομοιοπαθητικά σκευάσματα που 

παρασκευάζονται σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 -  ο κατασκευαστής καταρτίζει και 

υποβάλλει στην αρμόδια εθνική αρχή 

ετήσια έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με 

τυχόν δραστηριότητες που συνεπάγονται 

τη χρήση υδραργύρου· 

 -  το φαρμακευτικό προϊόν είναι 

εγκεκριμένο από αρμόδια εθνική αρχή για 

διάθεση στην αγορά ως φαρμακευτικό 

προϊόν· και 
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 -  ο κατασκευαστής συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις αξιολόγησης ασφαλείας 

για τα εν λόγω προϊόντα που 

καθορίζονται από την αρμόδια εθνική 

αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

η εισαγωγή επιτρέπεται σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

διαγράφεται 

-  η εξάγουσα χώρα είναι μέρος της 

σύμβασης και ο εξαγόμενος υδράργυρος 

δεν προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη 

υδραργύρου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω 

σύμβασης· 

 

-  η εξάγουσα χώρα, η οποία δεν 

είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, 

έχει διαβιβάσει βεβαίωση ότι ο 

υδράργυρος δεν προέρχεται από 

πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου ούτε από 

τη βιομηχανία παραγωγής χλωρίου-

αλκαλίων, και το κράτος μέλος εισαγωγής 

έχει χορηγήσει γραπτή συγκατάθεση για 

την εισαγωγή. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και η ευθυγράμμιση των εξαγωγικών 

προτύπων με τα υφιστάμενα πρότυπα της εσωτερικής αγοράς θα μειώσουν τη ζήτηση 

υδραργύρου ως πρώτης ύλης. Ως εκ τούτου, η εσωτερική ζήτηση θα μπορούσε να καλυφθεί με 

την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υδραργύρου. 
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Τροπολογία  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - ο υδράργυρος και τα μείγματα που 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων, 

με την επιφύλαξη κάποιας από τις δύο 

προαναφερθείσες περιπτώσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  176 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά παρέκκλιση της πρώτης 

παραγράφου, η εισαγωγή επιτρέπεται 

μόνον όταν δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος 

υδράργυρος προερχόμενος από 

ανακύκλωση και εφόσον η χρήση του 

είναι τεχνικώς δυνατή και/ή δεν 

επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με στόχο να μειωθεί η παραγωγή υδραργύρου και να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση του 

υπάρχοντος υδραργύρου, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση ανακυκλωμένου 

υδραργύρου στην ΕΕ. Η ανακύκλωση του υδραργύρου παρουσιάζει τρία τουλάχιστον 

πλεονεκτήματα: βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα του υδραργύρου, ευνοεί τη μείωση της 

αποθήκευσης των σταθεροποιημένων και μερικώς σταθεροποιημένων αποβλήτων υδραργύρου 

και εγγυάται καλύτερη ποιότητα του υδραργύρου χάρη στη διαδικασία της λεγόμενης «τριπλής 

απόσταξης». 
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Τροπολογία  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Απαγορεύεται η εισαγωγή 

υδραργύρου με σκοπό τη χρήση τους στη 

βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη 

χρυσού. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση υδραργύρου στη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού εξαρτάται από την 

τιμή του χρυσού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εάν η ΕΕ εισάγει μέτριες ποσότητες 

υδραργύρου από συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ή όχι, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει 

ελάχιστο αντίκτυπο στην κατανάλωση σε άλλα μέρη. 

 

Τροπολογία  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εθνική αρχή ή αρχές που έχουν 

οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012, 

εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντα που 

απορρέουν από τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 

του παρόντος άρθρου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Stefan Eck 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή προσδιορίζει τα οικονομικά 

και τεχνικά μέσα που συμβάλλουν στη 

δημιουργία ικανοτήτων και στη 

μεταφορά τεχνικής βοήθειας και 

τεχνολογίας δυνάμει των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τη σύμβαση της 

Μιναμάτα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία 

με τα κράτη μέλη και τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, προάγει και 

διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεταφορά 

και τη διάδοση, καθώς και την πρόσβαση 

σε επικαιροποιημένες περιβαλλοντικώς 

ορθές εναλλακτικές τεχνολογίες για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες-μέλη, και δη τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ούτως 

ώστε να ενισχύσει την ικανότητά τους να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη σύμβαση 

της Μιναμάτα. Η υποχρέωση αυτή 

περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα 

στάδια επεξεργασίας υδραργύρου, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ως 

απόβλητου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση βασίζεται στο άρθρο 14 της σύμβασης της Μιναμάτα. Η ΕΕ, ως ανεπτυγμένη 

χώρα-μέλος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη συμβολή στη δημιουργία 

ικανοτήτων, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

 

Τροπολογία  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από τις 

ημερομηνίες που προβλέπονται στο 

παράρτημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παράθεση των ημερομηνιών στο παράρτημα θα διευκολύνει την τροποποίησή τους, εφόσον 

καταστεί ανάγκη, π.χ. προβλέποντας την απαγόρευση. 

 

Τροπολογία  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου απαγορεύεται από 

την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να θεσπιστεί πλήρης απαγόρευση της εξαγωγής όλων των προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου. Η εν λόγω απαγόρευση θα είχε αμελητέες οικονομικές επιπτώσεις και θα συνέβαλε 

στην αποφυγή της εξαγωγής προϊόντων που δεν επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ, 

γεγονός που θα αποτελούσε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η εν λόγω αλλαγή συνεπάγεται τη 

διαγραφή του παραρτήματος ΙΙ. 
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Τροπολογία  182 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 

απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες 

εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η 

παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει λόγος να χορηγηθούν τρία επιπλέον έτη για την εμπορία προϊόντων που έχουν 

απαγορευθεί στην ΕΕ. Η απαγόρευση της εξαγωγής, εισαγωγής και παραγωγής προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, θα πρέπει να ισχύει από την 

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  183 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- προϊόντα ουσιώδους σημασίας για 

τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 

και για στρατιωτικές χρήσεις· 

διαγράφεται 

Or. el 

 

Τροπολογία  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - φαρμακευτικά προϊόντα στα οποία 

έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην 

αγορά από αρμόδια εθνική αρχή κατά την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος 

κανονισμού, τα οποία παρέχουν 

εξακριβώσιμα σημαντικά οφέλη για την 

υγεία και για τα οποία δεν υπάρχουν 

τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές λύσεις 

χωρίς τη χρήση υδραργύρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - τα μέρη δεσμεύονται ωστόσο ότι 

θα προβούν σε προσπάθειες περιορισμού 

εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου και στους τομείς 

που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο. 

Or. el 

Τροπολογία  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - τα φαρμακευτικά και ιατρικά 

προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει 

βιώσιμη εναλλακτική χωρίς υδράργυρο. 
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Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα 

οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και τα οποία προσφέρουν σημαντικά υγειονομικά οφέλη. 

 

Τροπολογία  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

εμπειρογνωμόνων για τη χρήση του 

υδραργύρου στην παρασκευή εμβολίων, 

όπως αναφέρεται επίσης στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης 

Ιουνίου 2005 και στο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 

2006, με σκοπό να επιτύχει τον 

περιορισμό της χρήσης του υδραργύρου, 

και την πλήρη απαγόρευσή του όπου 

υπάρχουν ικανοποιητικές και ασφαλείς 

εναλλακτικές δυνατότητες, και να 

υποστηρίξει την έρευνα για βιώσιμες 

επιλογές στη μελλοντική παραγωγή 

εμβολίων πολλαπλών δόσεων που δεν 

περιέχουν θειομερσάλη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή υποβάλει, κατά 

περίπτωση και βάσει του καταλόγου 



 

AM\1100259EL.doc 61/153 PE585.758v01-00 

 EL 

προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που 

καταρτίζεται δυνάμει της παραγράφου 1, 

νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση όλων 

των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου 

που δεν ρυθμίζονται ακόμη στην Ένωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής υποχρέωση να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για όλα τα προϊόντα 

με προσθήκη υδραργύρου που δεν ρυθμίζονται ακόμη. 

 

Τροπολογία  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, αποφάσεις για να προσδιορίσει 

τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4. 

Η Επιτροπή προτείνει αποφάσεις για να 

προσδιορίσει τα έντυπα που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των 

άρθρων 3 και 4. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 18 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. fr 
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Τροπολογία  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

εξής, το κατώτατο όριο μέγιστης 

επιτρεπτής συγκέντρωσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου σε οποιαδήποτε 

καύσιμα ή απόβλητα πριν από την καύση 

τους δεν θα υπερβαίνει τα 25μg/kg 

βάρους/βάρος (ξηρό). 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

εξής, το κατώτατο όριο μέγιστης 

επιτρεπτής συγκέντρωσης υδραργύρου 

και ενώσεων υδραργύρου σε οποιαδήποτε 

καύσιμα ή απόβλητα πριν από την καύση 

τους δεν θα υπερβαίνει τα 25μg/kg 

βάρους/βάρος (ξηρό). 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 προκειμένου να καθορίζει τις 

απαιτήσεις για την περιβαλλοντικά ορθή 

προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου 

και των ενώσεων υδραργύρου που 

εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της 

σύμβασης, όπου η Ένωση έχει 

υποστηρίξει τη σχετική απόφαση. 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 προκειμένου να καθορίζει τις 

απαιτήσεις για την περιβαλλοντικά ορθή 

προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου 

και των ενώσεων υδραργύρου που 

εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της 

σύμβασης. 

Or. es 

 

Τροπολογία  194 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύεται η παραγωγή και η 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου που δεν 

καλύπτονται από καμία γνωστή χρήση πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

1. Απαγορεύεται η παραγωγή και η 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου που δεν 

καλύπτονται από καμία γνωστή χρήση πριν 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά εντελώς νέων προϊόντων με προσθήκη 

υδραργύρου που δεν καλύπτονται από καμία γνωστή χρήση θα πρέπει να ξεκινήσει από τη θέση 

σε ισχύ του νέου κανονισμού, όχι μόνο από την ημερομηνία εφαρμογής, ειδάλλως μπορεί να 

διατεθούν νέα προϊόντα στην αγορά στο ενδιάμεσο στάδιο. Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. 

 

Τροπολογία  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύεται η παραγωγή και η 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου που δεν 

καλύπτονται από καμία γνωστή χρήση 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

1. Απαγορεύεται η παραγωγή και η 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου που δεν 

καλύπτονται από καμία εγκεκριμένη 

χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγορεύονται οι διεργασίες παραγωγής 

που περιλαμβάνουν τη χρήση υδραργύρου 

ή ενώσεων υδραργύρου και οι οποίες δεν 

υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 

2018. 

Απαγορεύονται οι διεργασίες παραγωγής 

που περιλαμβάνουν τη χρήση υδραργύρου 

ή ενώσεων υδραργύρου και οι οποίες δεν 

υπήρχαν πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

 

Τροπολογία  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 1 και 2, στις περιπτώσεις 

που ένας οικονομικός φορέας σκοπεύει να 

παράγει και/ή διαθέσει στην αγορά ένα νέο 

προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή να 

εκτελεί νέα διεργασία παραγωγής, ο 

φορέας το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους και τους 

παρέχει τα ακόλουθα: 

3. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 1 και 2, στις περιπτώσεις 

που ένας οικονομικός φορέας σκοπεύει να 

παράγει και/ή διαθέσει στην αγορά ένα νέο 

προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή να 

εκτελεί νέα διεργασία παραγωγής, ο 

φορέας το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές 

του οικείου κράτους μέλους και τους 

παρέχει, μεταξύ άλλων, κατά παρέκκλιση 

από τους κανόνες για τη βιομηχανική 
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προστασία της τεχνικής τεκμηρίωσης, τα 

ακόλουθα: 

Or. it 

 

Τροπολογία  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – πρώτη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - αιτιολόγηση ότι δεν υφίστανται 

τεχνολογικές εναλλακτικές λύσεις ως 

προς τη χρήση υδραργύρου για το προϊόν 

ή τη διεργασία· 

Or. es 

 

Τροπολογία  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – δεύτερη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- αξιολόγηση των κινδύνων για το 

περιβάλλον και την υγεία· 

- αξιολόγηση των κινδύνων και των 

πλεονεκτημάτων για το περιβάλλον και 

την υγεία· 

Or. es 

 

Τροπολογία  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – δεύτερη περίπτωση 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- αξιολόγηση των κινδύνων για το 

περιβάλλον και την υγεία· 

- αξιολόγηση των κινδύνων για το 

περιβάλλον και την υγεία·και των οφελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - πληροφορίες σχετικά με την 

απουσία τεχνικών εφικτών εναλλακτικών 

λύσεων χωρίς τη χρήση υδραργύρου που 

να παρέχουν αντίστοιχα οφέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - πληροφορίες σχετικά με την 

απουσία εναλλακτικής λύσης που να είναι 

τεχνικά ή οικονομικά υλοποιήσιμη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – τρίτη περίπτωση 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- λεπτομερείς επεξηγήσεις για τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να παράγεται, 

να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί ένα 

τέτοιο προϊόν ή  διεργασία ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

υγείας. 

- λεπτομερείς επεξηγήσεις για τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να παράγεται, 

να χρησιμοποιείται, να λειτουργεί και, σε 

περίπτωση προϊόντων, να διατίθεται ένα 

τέτοιο προϊόν ή διεργασία ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

υγείας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πλήρης κύκλος ζωής του προϊόντος. 

 

Τροπολογία  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατόπιν ενημέρωσης από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή 

ελέγχει, ιδίως, αν έχει αποδειχθεί ότι το 

νέο προϊόν ή η νέα διεργασία παραγωγής 

με προσθήκη υδραργύρου θα εξασφαλίσει 

σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και 

την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά και 

οικονομικά εφικτές εναλλακτικές 

δυνατότητες χωρίς την προσθήκη 

υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια 

οφέλη. 

Κατόπιν ενημέρωσης από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή 

ελέγχει, ιδίως, αν έχει αποδειχθεί ότι το 

νέο προϊόν ή η νέα διεργασία παραγωγής 

με προσθήκη υδραργύρου θα εξασφαλίσει 

σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και 

την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά 

εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς 

την προσθήκη υδραργύρου που να 

παρέχουν τέτοια οφέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, αποφάσεις για να προσδιορίσει 

αν επιτρέπεται το οικείο νέο προϊόν με 

προσθήκη υδραργύρου ή η νέα διεργασία 

παραγωγής. 

Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, αποφάσεις για να προσδιορίσει 

αν επιτρέπεται το οικείο νέο προϊόν με 

προσθήκη υδραργύρου ή η νέα διεργασία 

παραγωγής. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος δεν μπορεί να επιτρέψει το νέο 

προϊόν ή διεργασία προτού η Επιτροπή 

λάβει την απόφασή της. 

Or. es 

 

Τροπολογία  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, αποφάσεις για να προσδιορίσει 

αν επιτρέπεται το οικείο νέο προϊόν με 

προσθήκη υδραργύρου ή η νέα διεργασία 

παραγωγής. 

Η Επιτροπή προτείνει αποφάσεις για να 

προσδιορίσει αν επιτρέπεται το οικείο νέο 

προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή η νέα 

διεργασία παραγωγής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 18 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  208 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 

και, όπου είναι εφικτό, την εξάλειψη της 

χρήσης υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου, καθώς και των εκπομπών 

και εκλύσεων στο περιβάλλον υδραργύρου 
που προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη 

και επεξεργασία· 

- απαγορεύουν τη χρήση 

υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου που 

προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη και 

επεξεργασία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αντίθετα με τον υπόλοιπο κόσμο, όπου εξακολουθεί να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό βιοτεχνική και 

μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού (ASGM), δεν υπάρχει πλέον ASGM στην ΕΕ. Σύμφωνα με την 

εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, η Γαλλία την έχει ήδη απαγορεύσει στο μοναδικό μέρος 

όπου πραγματοποιούνταν (Γαλλική Γουιάνα). Συνεπώς, το δίκαιο της ΕΕ επί του θέματος έχει 

συνάφεια μόνο στον βαθμό που ορίζει τη σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί σε διεθνές 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να απαιτείται απλώς η μείωση της χρήσης 

υδραργύρου στο πλαίσιο της ASGM· απαιτείται η πλήρης απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου 

στο πλαίσιο της ASGM, όπως έκανε ήδη η Γαλλία. Μια τέτοια προσέγγιση απομακρύνει 

αυτομάτως όλες τις εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου. 

 

Τροπολογία  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 

και, όπου είναι εφικτό, την εξάλειψη της 

χρήσης υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου, καθώς και των εκπομπών και 

- λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 

και την κατάργηση της χρήσης 

υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου, 

καθώς και των εκπομπών και εκλύσεων 
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εκλύσεων στο περιβάλλον υδραργύρου που 

προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη και 

επεξεργασία· 

στο περιβάλλον υδραργύρου που 

προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη και 

επεξεργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα 

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

1. Εντός δώδεκα μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τα οδοντιατρικά αμαλγάματα 

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

Or. it 

 

Τροπολογία  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα  

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και 

έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 

οδοντίατροι πρέπει να προσφέρουν 

εναλλακτικές λύσεις για τα οδοντιατρικά 

αμαλγάματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα 

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα 

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας με προκαθορισμένη δόση. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «με προκαθορισμένη δόση» έχει ως στόχο να διευκρινίσει ότι οι κάψουλες είναι μιας 

χρήσης για μία οδοντική αποκατάσταση και ότι δεν μπορούν, επομένως, να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα  

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και 

μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα  

χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή 

κάψουλας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

κάθε οδοντιατρική εγκατάσταση παρέχει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες 

όσον αφορά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα 

και τις εναλλακτικές λύσεις στους 
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ασθενείς: 

 -  τη σύνθεση του οδοντιατρικού 

αμαλγάματος· 

 -  τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών 

σφραγισμάτων χωρίς τη χρήση 

υδραργύρου και τη σύνθεσή τους· και 

 -  ότι η χρήση οδοντιατρικού 

αμαλγάματος δεν ενδείκνυται για νεογιλά 

δόντια, για ασθενείς με αλλεργία στον 

υδράργυρο και για άτομα με χρόνιες 

νεφροπάθειες με μειωμένη νεφρική 

κάθαρση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όλοι οι οδοντίατροι θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τη 

φύση του οδοντιατρικού αμαλγάματος και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων, καθώς και 

σχετικά με τη σύνθεσή τους. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 

αντενδείξεις. 

 

Τροπολογία  215 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, 

απαγορεύεται η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων για οδοντική 

αποκατάσταση σε εγκύους και σε 

νεογιλούς οδόντες, εκτός εάν ο 

οδοντίατρος το κρίνει απαραίτητο στις 

περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 

ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η Σύμβαση προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να επιδιώξουν την προοδευτική μείωση των 
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οδοντιατρικών αμαλγαμάτων που περιέχουν υδράργυρο, αλλά η Επιτροπή είναι λιγότερο 

φιλόδοξη ως προς αυτό. Θα ήταν σκόπιμο να περιοριστεί η χρήση των αμαλγαμάτων στις 

ευπαθείς ομάδες αποκλειστικά και μόνο σε δικαιολογημένες καταστάσεις για τις οποίες δεν 

υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική αντί της χρήσης αμαλγαμάτων. 

 

Τροπολογία  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος κανονισμού, δεν θα 

χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά 

αμαλγάματα για τη θεραπεία εγκύων ή 

θηλαζουσών γυναικών ή παιδιών που 

λαμβάνουν αγωγή στους νεογιλούς τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν 

θα χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά 

αμαλγάματα για τη θεραπεία παιδιών 

ηλικίας κάτω των 12 ετών και εγκύων και 

θηλαζουσών γυναικών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

εξής, δεν θα χρησιμοποιούνται 

οδοντιατρικά αμαλγάματα σε 

οποιαδήποτε μορφή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Κατά παρέκκλιση της 

παραγράφου 1α, τα κράτη μέλη δύνανται 

να επιτρέπουν τη χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων για ειδικές ιατρικές 

ανάγκες εφόσον δεν υπάρχουν 

κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η χρήση οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων θα καταργηθεί σταδιακά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Or. en 
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Τροπολογία  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Κατά παρέκκλιση των 

παραγράφων 1α και 1β, η χρήση 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων 

εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο από τον οδοντίατρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και 

έως την 1η Ιανουαρίου 2020, και εφόσον 

εφαρμόζεται η παράγραφος 1β, θα 

χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά 

αμαλγάματα μόνο σε μορφή κάψουλας 

προκαθορισμένης δόσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 
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με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

του συνόλου των σωματιδίων 

αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων των 

σωματιδίων που περιέχονται στα υγρά 

απόβλητα. Οι οδοντίατροι διασφαλίζουν 

ότι οι διαχωριστές συντηρούνται όπως 

απαιτείται για την εξασφάλιση υψηλού και 

διαρκούς επιπέδου διατήρησης για 

τουλάχιστον 95% των σωματιδίων 

αμαλγάματος. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Μόνον ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης των διαχωριστών αμαλγαμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική μείωση του κινδύνου που 

συνδέεται με τη χρήση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. Ο ορισμός πρέπει να διευκρινιστεί 

έτσι ώστε το σύνολο των υπολειμμάτων αμαλγάματος που περιέχονται στον εξοπλισμό και στα 

υγρά απόβλητα να υποβάλλονται στην κατάλληλη επεξεργασία. Είναι ανάγκη να προβλεφθεί μια 

μεταβατική περίοδος για τις λιγότερο καλά εξοπλισμένες χώρες. 

 

Τροπολογία  224 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές 

αμαλγαμάτων με σκοπό τη διατήρηση και 

τη συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος 

Οι εν λόγω διαχωριστές συντηρούνται 

όπως απαιτείται για την εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου διατήρησης. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν οδοντιατρικά αμαλγάματα 

ή αφαιρούν σφραγίσματα αμαλγάματος 

διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους 

είναι εξοπλισμένες με διαχωριστές 

αμαλγαμάτων με σκοπό τη διατήρηση και 

τη συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος 

Οι εν λόγω διαχωριστές συντηρούνται 

όπως απαιτείται για την εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου διατήρησης. 

Or. en 
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Τροπολογία  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν οδοντιατρικό αμάλγαμα ή 

αφαιρούν οδοντιατρικό αμάλγαμα 
εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται μόνο σε οδοντιατρικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούν οδοντιατρικό αμάλγαμα και πρέπει να εφαρμοστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

Τροπολογία  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

2. Εντός 6 μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 

οδοντιατρικές εγκαταστάσεις εξοπλίζονται 

με διαχωριστές αμαλγαμάτων με σκοπό τη 

διατήρηση και τη συλλογή των 

σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

Or. it 
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Τροπολογία  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διατήρησης. 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και 

μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις 

εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων 

με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή 

των σωματιδίων αμαλγάματος Οι εν λόγω 

διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται 

για την εξασφάλιση διατήρησης 

τουλάχιστον του 95% των σωματιδίων 

του αμαλγάματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το αργότερο έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα 

υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

αξιολογώντας την τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική 

βιωσιμότητα της σταδιακής κατάργησης 

της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων 

στην Ένωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κάψουλες και οι διαχωριστές 

αμαλγαμάτων που συμμορφώνονται με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα EN ή με άλλα 

εθνικά ή διεθνή πρότυπα που 

εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 

ποιότητας και επιπέδου διατήρησης, 

θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2. 

3. Οι κάψουλες και οι διαχωριστές 

αμαλγαμάτων που συμμορφώνονται με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα EN ή με άλλα 

εθνικά ή διεθνή πρότυπα που 

εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 

ποιότητας και επιπέδου διατήρησης, 

θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στις παραγράφους 1γ και 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προβλέψουν φορολογικά κίνητρα τα 

οποία θα επιτρέπουν στους οδοντιάτρους 

να εξοπλίζονται με κάψουλες και 

διαχωριστές αμαλγαμάτων, όπως 

αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  231 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι οδοντίατροι είναι υπεύθυνοι για 

τη συσκευασία και τη διάθεση των 

αποβλήτων τους και πρέπει να 
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εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές 

εκτελούνται σε συνθήκες που σέβονται το 

περιβάλλον. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

οι φορείς που συλλέγουν τα απόβλητά 

τους συμμορφώνονται με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Παρά τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη 

δύνανται να περιορίσουν περαιτέρω, 

εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, τη χρήση 

οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Από την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 

μετά, απαγορεύεται η χρήση 

αμαλγαμάτων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  234 

Michèle Rivasi 
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Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κεφάλαιο III α 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες 

 Άρθρο 10 α 

 Βιομηχανικές δραστηριότητες 

 Όλες οι άδειες για τις ακόλουθες 

βιομηχανικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν προϋποθέσεις για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα και στα ύδατα δεν 

υπερβαίνουν τα αυστηρότερα επίπεδα 

εκπομπών που σχετίζονται με τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για 

τον υδράργυρο που ορίζονται στα 

αναθεωρημένα συμπεράσματα σχετικά με 

τις ΒΔΤ: 

 -  μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 

που αναφέρονται στο άρθρο 28 της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α· 

 -  τον τομέα σιδήρου και χάλυβα που 

καλύπτεται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στα σημεία 1.3, 2.1 και 2.2 του 

παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ· 

 -  την παραγωγή τσιμέντου, 

ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου που 

καλύπτεται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο σημείο 3.1 του 

παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ· 

 -  τον τομέα μη σιδηρούχων 

μετάλλων που καλύπτεται από τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στα 

σημεία 2.1, 2.5 και 6.8 του παραρτήματος 

I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

 ______________ 

 1α  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

περί βιομηχανικών εκπομπών 
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(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 

ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, 

σ. 17). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ετήσιες εκπομπές υδραργύρου από μεγάλες βιομηχανικές δραστηριότητες είναι πολύ υψηλές.  

Τα συμπεράσματα ΒΔΤ ορίζουν εύρη εκπομπών που επιτυγχάνονται υπό οικονομικά και τεχνικά 

βιώσιμες συνθήκες. Το ανώτατο εύρος ΒΔΤ αντιστοιχεί συχνά σε διαπραγματευμένα επίπεδα 

εκπομπών που πληρούνται ήδη από την πλειονότητα των εγκαταστάσεων στην ΕΕ, όχι στα 

πραγματικά εφικτά επίπεδα με αποδεκτό κόστος. Προκειμένου να υπάρξουν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού και να επιτευχθούν αποτελεσματικές μειώσεις όσον αφορά τον υδράργυρο, όλες 

οι μελλοντικές άδειες πρέπει να βασίζονται σε αυστηρότερα επίπεδα ΒΔΤ. 

 

Τροπολογία  235 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 α 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες -μεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης- εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξής, 

όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις καύσης 

που αναφέρονται στο άρθρο 28 της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ θα περιλαμβάνουν 

προϋποθέσεις για να διασφαλίζεται ότι οι 

εκπομπές στην ατμόσφαιρα δεν 

υπερβαίνουν τις παρακάτω οριακές τιμές 

εκπομπής στην ατμόσφαιρα: 

 α)  εγκαταστάσεις καύσης συνολικής 

ονομαστικής θερμικής ισχύος 

>300MWth: 1µg/Nm³· 

 β)  εγκαταστάσεις καύσης συνολικής 

ονομαστικής θερμικής ισχύος 

<300MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 
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αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στον μέσο όρο μιας περιόδου 

έγκυρων ωριαίων μέσων τιμών διάρκειας 

ενός έτους με διαρκείς μετρήσεις. 

 Οι τυπικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις 

παρακολούθησης που θα 

χρησιμοποιούνται είναι εκείνες που 

αναφέρονται στα αναθεωρημένα 

συμπεράσματα ΒΔΤ του εγγράφου 

αναφοράς για τις μεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 α 

 Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής, 

όλες οι άδειες για εγκαταστάσεις που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στα σημεία 1.3, 2.1 και 2.2 του 

παραρτήματος Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

θα περιλαμβάνουν προϋποθέσεις για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα δεν 

υπερβαίνουν τα 10µg/Nm³. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στον μέσο όρο μιας περιόδου 

έγκυρων ωριαίων μέσων τιμών διάρκειας 

ενός έτους με διαρκείς μετρήσεις. 

 Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα 

χρησιμοποιούνται είναι εκείνες που 

αναφέρονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ της 

εκτελεστικής απόφασης 2012/135/ΕΕ της 

Επιτροπής1α. 

 ______________ 
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 1a Εκτελεστική απόφαση 

2012/135/EΕ της Επιτροπής, της 28ης 

Φεβρουαρίου 2012, για τη θέσπιση των 

συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

βιομηχανικών εκπομπών για την 

παραγωγή σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 70 

της 8.3.2012, σ. 63). 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 α 

 Εμβόλια 

 Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα 

χρησιμοποιούν πλέον υδράργυρο για την 

παρασκευή εμβολίων για παιδιά ηλικίας 

κάτω των έξι ετών εφόσον υπάρχουν 

διαθέσιμες ασφαλέστερες εναλλακτικές 

λύσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το 1999, η Επιτροπή Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (CPMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (EMEA) συνέστησε την προώθηση της γενικής χρήσης εμβολίων χωρίς θειομερσάλη 

και άλλα συντηρητικά που περιέχουν υδράργυρο το συντομότερο δυνατόν. Στις ΗΠΑ, από το 

2001, όλα τα εμβόλια για παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών δεν περιέχουν πλέον θειομερσάλη 

(εξαιρουμένων των αντιγριπικών εμβολίων). Επομένως είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς 

υποχρεώσεις προκειμένου να αντικαταστήσουν, εφόσον είναι δυνατόν, οι φαρμακευτικές 

εταιρείες τον υδράργυρο στα εμβόλια. 
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Τροπολογία  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 β 

 Εκπομπές στα ύδατα 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις 

εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην 

οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α, οι 

εκπομπές υδραργύρου στις ροές λυμάτων 

δεν υπερβαίνουν τα 3µg/l στο σημείο 

εκροής. 

 Το ίδιο όριο ισχύει για όλες τις εισροές 

αποβλήτων που λαμβάνονται στην εν 

λόγω εγκατάσταση πριν από τη μίξη με 

άλλες ροές λυμάτων. 

 Το όριο ισχύει σε περιπτώσεις όπου 

παρατηρείται υπέρβαση του κατώτατου 

ορίου 1.000 γραμμαρίων για την έκλυση 

υδραργύρου κατ' έτος. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής βασίζονται 

στις ημερήσιες μέσες τιμές 24ωρων 

σύνθετων δειγμάτων σταθμισμένων βάσει 

ροής και ανάλογων προς τη ροή. 

 Η καθορισμένη συχνότητα 

παρακολούθησης και δειγματοληψίας 

μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση 

αποδεδειγμένα επαρκώς σταθερών 

εκπομπών, ιδίως όταν τα κράτη μέλη 

έχουν εφαρμόσει πλήρως απαγόρευση 

των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και 

έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που 

απαιτούνται για την πρόληψη της 

εισχώρησης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων 

σε ανάντη ροές λυμάτων για τη 

συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 ______________ 

 1α Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για 

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
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(ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40). 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 β 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες -σίδηρος και χάλυβας- 

εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] και εξής, όλες οι 

άδειες για εγκαταστάσεις που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στα σημεία 1.3, 2.1 και 2.2 του 

παραρτήματος Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

θα περιλαμβάνουν προϋποθέσεις για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνουν τις 

ακόλουθες οριακές τιμές εκπομπής: 

 α)  10µg/Nm³ για τον υδράργυρο· 

 β)  5 mg/Nm για τη σκόνη. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στον μέσο όρο μιας περιόδου 

έγκυρων ωριαίων μέσων τιμών διάρκειας 

ενός έτους με διαρκείς μετρήσεις. 

 Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα 

χρησιμοποιούνται είναι εκείνες που 

αναφέρονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ της 

εκτελεστικής απόφασης 2012/135/ΕΕ της 

Επιτροπής. 

Or. en 
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Τροπολογία  240 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 γ 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες -παραγωγή τσιμέντου, 

ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου- 

εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] και εξής, όλες οι 

άδειες για εγκαταστάσεις που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο σημείο 3.1 του 

παραρτήματος Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

θα περιλαμβάνουν προϋποθέσεις για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα δεν 

υπερβαίνουν τα 10µg/Nm³. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στον μέσο όρο μιας περιόδου 

έγκυρων ωριαίων μέσων τιμών διάρκειας 

ενός έτους με διαρκείς μετρήσεις. 

 Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα 

χρησιμοποιούνται είναι εκείνες που 

αναφέρονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ της 

εκτελεστικής απόφασης 2013/163/ΕΕ της 

Επιτροπής1α. 

 ______________ 

 1α Εκτελεστική απόφαση 

2013/163/EΕ της Επιτροπής, της 26ης 

Μαρτίου 2013, για τη θέσπιση των 

συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά την 

παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και 

οξειδίου του μαγνησίου (ΕΕ L 100 της 

9.4.2013, σ. 1). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 δ 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες -μη σιδηρούχα μέταλλα- 

εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Από την 1η Ιουλίου 2020 και εξής, όλες οι 

άδειες για εγκαταστάσεις που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στα σημεία 2.1, 2.5 και 6.8 του 

παραρτήματος Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

θα περιλαμβάνουν προϋποθέσεις για να 

διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα δεν 

υπερβαίνουν τα 10µg/Nm³. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στον μέσο όρο μιας περιόδου 

έγκυρων ωριαίων μέσων τιμών διάρκειας 

ενός έτους με διαρκείς μετρήσεις. 

 Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα 

χρησιμοποιούνται είναι εκείνες που 

αναφέρονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ της 

εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1032 

της Επιτροπής1α. 

 ______________ 

 1α Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 

2016/1032 της Επιτροπής, της 

13ης Ιουνίου 2016, για τον καθορισμό 

των συμπερασμάτων βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις βιομηχανίες μη σιδηρούχων 

μετάλλων (ΕΕ L 174 της 30.06.2016, 
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σ. 32). 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 ε 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από βιομηχανικές 

δραστηριότητες - εκπομπές στα ύδατα 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξής, 

όλες οι άδειες για τις εγκαταστάσεις που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ θα περιλαμβάνουν 

προϋποθέσεις για να διασφαλίζεται ότι οι 

εκπομπές υδραργύρου στις ροές λυμάτων 

δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες οριακές 

τιμές εκπομπής πριν από το σημείο 

εκροής ή, σε περίπτωση έμμεσων 

εκροών, πριν από τη μίξη με άλλες ροές 

λυμάτων: 

 α)  0,75µg/l για λύματα από 

εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στα 

σημεία 1.1 και 1.2 του παραρτήματος I 

της οδηγίας 2010/75/ΕΕ· 

 β)  0,75µg/l για λύματα από 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στα 

σημεία 3α) και 3β) του παραρτήματος I 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/20061α. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες το σημείο 

3β) αφορά λιγνίτη, το κατώτατο όριο της 

έκτασης της επιφάνειας ορίζεται σε 

περισσότερα από 5 εκτάρια εφόσον η 

επιφάνεια τελεί πράγματι υπό εξόρυξη και 

σε περισσότερα από 10 εκτάρια εάν 

πρόκειται για επεξεργασία αποβλήτων 

από εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις που 
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έχουν παύσει να λειτουργούν ή θα 

παύσουν να λειτουργούν έως το 2020· 

 γ)  1 µg/l για λύματα από 

εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στα 

σημεία 4.1, 4.2 και 6.11 του 

παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ· 

 δ)  1 µg/l για λύματα από 

εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στα 

σημεία 2.2 και 2.5 του παραρτήματος I 

της οδηγίας 2010/75/ΕΕ· 

 ε)  3µg/l για άλλες εγκαταστάσεις που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ εφόσον το κατώτατο όριο 

έκλυσης υδραργύρου δεν υπερβαίνει τα 

800 γραμμάτια κατ' έτος. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στις ημερήσιες μέσες τιμές 

24ωρων σύνθετων δειγμάτων 

σταθμισμένων βάσει ροής και ανάλογων 

προς τη ροή. 

 ______________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 

για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 

έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για 

την τροποποίηση των οδηγιών 

91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 033 της 4.2.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Carolina Punset 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 στ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 στ 

 Πρόληψη και έλεγχος των εκπομπών 

υδραργύρου από μονάδες επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων - εκπομπές στα ύδατα 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξής, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις 

εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην 

οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α, οι 

εκπομπές υδραργύρου στις ροές λυμάτων 

δεν υπερβαίνουν τα 3µg/l στο σημείο 

εκροής ή, σε περίπτωση έμμεσων 

εκροών, πριν από τη μίξη με άλλες ροές 

λυμάτων. Αυτά τα όρια ισχύουν εφόσον 

παρατηρείται υπέρβαση του κατώτατου 

ορίου 1.000 γραμμαρίων για την έκλυση 

υδραργύρου κατ' έτος. 

 Οι οριακές τιμές εκπομπής που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

βασίζονται στις ημερήσιες μέσες τιμές 

24ωρων σύνθετων δειγμάτων 

σταθμισμένων βάσει ροής και ανάλογων 

προς τη ροή. 

 Η συχνότητα παρακολούθησης και 

δειγματοληψίας που ορίζεται στο 

παράρτημα Ι μπορεί να μειωθεί σε 

περίπτωση αποδεδειγμένα επαρκώς 

σταθερών εκπομπών, ιδίως όταν τα 

κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει πλήρως 

απαγόρευση των οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων και έχουν ληφθεί όλα τα 

μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη 

της εισχώρησης οδοντιατρικών 

αμαλγαμάτων σε ανάντη ροές λυμάτων 

για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 ______________ 

 1α Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για 

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

(ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40). 

Or. en 
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Τροπολογία  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απόβλητα υδραργύρου Πηγές των αποβλήτων υδραργύρου 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της απόφασης 

2000/532/ΕΚ της Επιτροπής44, τα 
ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και 

διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ: 

Τα ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και 

διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ: 

__________________ __________________ 

44 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση 

της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 

απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για 

την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 

αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 

παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3). 

44 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση 

της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 

απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για 

την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 

αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 

παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3). 

Or. en 
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Τροπολογία  246 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της απόφασης 

2000/532/ΕΚ της Επιτροπής44, τα 

ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και 

διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ: 

Με την επιφύλαξη της απόφασης 

2000/532/ΕΚ της Επιτροπής44, τα 

ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και 

διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ: 

__________________ __________________ 

44 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση 

της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 

απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για 

την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 

αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 

παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3). 

44 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση 

της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 

απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για 

την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 

αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 

παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3). 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί ο όρος «προϊόν» από τον όρο «απόβλητο» ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύγχυσης μεταξύ των δύο εννοιών, οι οποίες διέπονται από 

διακριτούς κανόνες. Η συγκεκριμένη αμφισημία δεν αφορά την ελληνική εκδοχή του κειμένου. 

 

Τροπολογία  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, το 

αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος 

κανονισμού, προκειμένου να 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 

τον καθορισμό κατώτατων ορίων για τα 

επίπεδα υδραργύρου στα απόβλητα που 

περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από ενώσεις 

υδραργύρου, και με τη θέσπιση 

απαιτήσεων για την περιβαλλοντικώς 

ορθή διαχείριση των εν λόγω ροών 

αποβλήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 11 

σημεία α), β) και γ) αποστέλλουν κάθε 

έτος, έως τις 31 Μαΐου, στις αρμόδιες 

αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 

τα δεδομένα που αφορούν το συνολικό 

ποσό των αποβλήτων υδραργύρου που 

αποθηκεύονται σε κάθε εγκατάσταση και 

που έχουν σταλεί σε μεμονωμένες 

εγκαταστάσεις προσωρινής ή μόνιμης 

αποθήκευσης, καθώς και την τοποθεσία 

και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις εν 

λόγω εγκαταστάσεις. 

1. Οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 11 

σημεία α), β) και γ) αποστέλλουν κάθε 

έτος, έως τις 31 Μαΐου, στις αρμόδιες 

αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 

τα δεδομένα που αφορούν το συνολικό 

ποσό των αποβλήτων υδραργύρου που 

αποθηκεύονται σε κάθε εγκατάσταση και 

που έχουν σταλεί σε μεμονωμένες 

εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, 

σε εγκαταστάσεις στερεοποίησης και σε 

εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης, καθώς 

και την τοποθεσία και τα στοιχεία 

επικοινωνίας για τις εν λόγω 

εγκαταστάσεις. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις μεταφορές σε εγκαταστάσεις 

στερεοποίησης. Υπό το πρίσμα της απαίτησης στερεοποίησης, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον 

μόνιμη αποθήκευση, αλλά μόνο τελική διάθεση. 

 

Τροπολογία  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου Προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου 

Or. es 

 

Τροπολογία  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα απόβλητα υδραργύρου 

αποθηκεύονται μόνιμα σε 

στερεοποιημένη μορφή σε αλατωρυχεία 

που έχουν προσαρμοστεί για τη διάθεση 

του υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια 

σκληρά πετρώματα που παρέχουν 

επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης 

ισοδύναμο με εκείνο των εν λόγω 

αλατωρυχείων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Michèle Rivasi 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα απόβλητα υδραργύρου 

υποβάλλονται σε στερεοποίηση σε 

θειούχο υδράργυρο πριν από τη διάθεση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα απόβλητα καθαρού υδραργύρου είναι υγρά. Δεν θα πρέπει να διατίθενται ή να 

αποθηκεύονται σε αυτήν τη μορφή, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινή αποθήκευση με σκοπό 

τη στερεοποίηση λόγω της περιορισμένης ικανότητας στερεοποίησης. Πολλές εταιρείες 

προσφέρουν τεχνολογίες στερεοποίησης για τη μετατροπή του υγρού υδραργύρου σε αδρανή 

θειούχο υδράργυρο. Για λόγους αποφυγής παρεκκλίσεων όσον αφορά την ερμηνεία του όρου 

«στερεοποίηση», θα πρέπει να καθορίζεται το τελικό προϊόν της στερεοποίησης. 

 

Τροπολογία  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο -1 και από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά σε 

υγρή μορφή για έως και πέντε έτη με την 

επιφύλαξη ειδικών απαιτήσεων για την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου, όπως προβλέπεται στα 

παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της ανωτέρω 

οδηγίας, σε επίγειες εγκαταστάσεις οι 

οποίες προορίζονται και είναι 

εξοπλισμένες για την προσωρινή 

αποθήκευση υδραργύρου. 

Or. en 
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Τροπολογία  253 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά για 

μέγιστο διάστημα δέκα ετών σύμφωνα με 

τις ειδικές υποχρεώσεις για την 

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου οι οποίες προβλέπονται στα 

παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας 

οδηγίας, με έναν από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  254 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 

σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση υδραργύρου 

εν αναμονή της στερεοποίησης πριν από 

την τελική διάθεση. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να υπάρχει υπόγεια αποθήκευση υγρών αποβλήτων υδραργύρου, ούτε προσωρινή 

ούτε μόνιμη. Υπάρχει κίνδυνος να ξεχαστούν! Τα υγρά απόβλητα υδραργύρου είναι ιδιαίτερα 

τοξικά, και τα αλατωρυχεία κάθε άλλο παρά ασφαλή είναι, όπως έχει αποδειχθεί στις 

περιπτώσεις των Asse στη Γερμανία και Stocamine στη Γαλλία. Προσωρινή αποθήκευση εν 

αναμονή στερεοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε κατάλληλες επίγειες 

εγκαταστάσεις. Υπό το πρίσμα των ικανοτήτων στερεοποίησης που είναι ήδη διαθέσιμες ή 

πρόκειται να διατεθούν σύντομα στην αγορά, προσωρινή αποθήκευση απαιτείται μόνο για 

περίοδο πέντε ετών το μέγιστο. 

 

Τροπολογία  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά για 

μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

τον σκοπό αυτό. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου δεν είναι χρονικά 

οριοθετημένη. Αυτό πρέπει να γίνει, μέσω του καθορισμού μέγιστου επαρκούς χρονικού 

περιθωρίου για τη βιομηχανία. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η προσωρινή 

αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης λόγω των 

μεγαλύτερων συναφών κινδύνων οι οποίοι περιγράφονται στην τροπολογία του άρθρου 13α. 

 

Τροπολογία  256 

Albert Deß 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ και σε συνάρτηση με ένα 

σχέδιο για τη μόνιμη αποθήκευση 

στερεών αποβλήτων και με ένα 

χρονοδιάγραμμα, τα απόβλητα 

υδραργύρου μπορούν να αποθηκεύονται με 

έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η τελική αποθήκευση στερεών αποβλήτων είναι προτιμητέα για λόγους που αφορούν το 

περιβάλλον και την προστασία της υγείας. Το σχέδιο για την τελική αποθήκευση στερεών 

αποβλήτων θα πρέπει να έχει τεκμηριωθεί πριν από την προσωρινή αποθήκευσή τους σε υγρή 

μορφή. 

 

Τροπολογία  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που 

παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και 

συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν 

λόγω αλατωρυχείων· 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου δεν είναι χρονικά 

οριοθετημένη. Αυτό πρέπει να γίνει, μέσω του καθορισμού μέγιστου επαρκούς χρονικού 

περιθωρίου για τη βιομηχανία. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η προσωρινή 
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αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης λόγω των 

μεγαλύτερων συναφών κινδύνων οι οποίοι περιγράφονται στην τροπολογία του άρθρου 13α. 

 

Τροπολογία  258 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που 

παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και 

συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν 

λόγω αλατωρυχείων· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να υπάρχει υπόγεια αποθήκευση υγρών αποβλήτων υδραργύρου, ούτε προσωρινή 

ούτε μόνιμη. Υπάρχει κίνδυνος να ξεχαστούν! Τα υγρά απόβλητα υδραργύρου είναι ιδιαίτερα 

τοξικά, και τα αλατωρυχεία κάθε άλλο παρά ασφαλή είναι, όπως έχει αποδειχθεί στις 

περιπτώσεις των Asse στη Γερμανία και Stocamine στη Γαλλία. Προσωρινή αποθήκευση εν 

αναμονή στερεοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε κατάλληλες επίγειες 

εγκαταστάσεις. 

 

Τροπολογία  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

διαγράφεται 
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τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που 

παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και 

συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν 

λόγω αλατωρυχείων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που παρέχουν 

επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης 

ισοδύναμο με εκείνο των εν λόγω 

αλατωρυχείων· 

α) σε αλατωρυχεία που έχουν 

προσαρμοστεί για τη διάθεση του 

υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια σκληρά 

πετρώματα που παρέχουν επίπεδο 

ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο με 

εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που 

παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και 

συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν 

λόγω αλατωρυχείων· 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε 

κατάλληλες επίγειες εγκαταστάσεις στις 

οποίες ο υγρός υδράργυρος 

στερεοποιείται και σταθεροποιείται πριν 

αποθηκευτεί, σύμφωνα με το στοιχείο β)· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που παρέχουν 

επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης 

ισοδύναμο με εκείνο των εν λόγω 

αλατωρυχείων· 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 

μηνών και μικρότερο των πέντε ετών ή 

μόνιμη αποθήκευση σε αλατωρυχεία που 

έχουν προσαρμοστεί για τη διάθεση του 

υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια σκληρά 

πετρώματα που παρέχουν επίπεδο 

ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο με 

εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να είναι προσωρινή, γεγονός που απαιτεί τόσο κατώτατο 

όσο και ανώτατο χρονικό όριο. 

 

Τροπολογία  263 

Albert Deß 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε 

αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για 

τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά 

υπόγεια σκληρά πετρώματα που παρέχουν 

επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης 

ισοδύναμο με εκείνο των εν λόγω 

αλατωρυχείων· 

α) αποθήκευση για έως και ένα έτος 

σε αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί 

για τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε 

βαθιά υπόγεια σκληρά πετρώματα που 

παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και 

συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν 

λόγω αλατωρυχείων· 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσωρινή αποθήκευση υγρού υδραργύρου θα πρέπει να καταστεί δυνατή, ούτως ώστε στην 

περίπτωση που δεν θα διατίθενται (για παράδειγμα προσωρινά) επαρκείς δυνατότητες για τη 

στερεοποίησή του (τη μετατροπή του σε κιννάβαρη) να μπορούν να προσφερθούν δυνατότητες 

αποθήκευσης που θα πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  264 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

διαγράφεται 

Or. en 

(Σύνδεση με την τροπολογία της ίδιας συντάκτριας επί του εισαγωγικού μέρους του άρθρου 13, 

πρώτη παράγραφος.) 

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων υδραργύρου σε κατάλληλες επίγειες 

εγκαταστάσεις προτείνεται να μετακινηθεί στο εισαγωγικό μέρος. Δεν είναι συνεπώς πλέον 

αναγκαίο να διατηρηθεί σε αυτό το σημείο. 

 

Τροπολογία  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε διαγράφεται 
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επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου δεν είναι χρονικά 

οριοθετημένη. Αυτό πρέπει να γίνει, μέσω του καθορισμού μέγιστου επαρκούς χρονικού 

περιθωρίου για τη βιομηχανία. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η προσωρινή 

αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης λόγω των 

μεγαλύτερων συναφών κινδύνων οι οποίοι περιγράφονται στην τροπολογία του άρθρου 13α. 

 

Τροπολογία  267 

Albert Deß 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 - στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε επίγειες 

εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται και 

είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή 

αποθήκευση του υδραργύρου. 

β) προσωρινή αποθήκευση σε επίγειες 

εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται και 

είναι εξοπλισμένες για την αποθήκευση 

του υδραργύρου και βρίσκονται κοντά 

είτε στον φορέα που θα στερεοποιήσει τα 
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απόβλητα είτε στον φορέα στον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η τελική διάθεση. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζεται η προσωρινή αποθήκευση υγρού υδραργύρου κοντά σε εγκαταστάσεις 

στερεοποίησης ή σε εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης. 

Τροπολογία  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

β) μόνιμη αποθήκευση, σε στέρεη και 

σταθερή μορφή, σε αλατωρυχεία που 

έχουν προσαρμοστεί για τη διάθεση του 

υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια σκληρά 

πετρώματα που παρέχουν επίπεδο 

ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο 

με εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων· 

Or. it 

Τροπολογία  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε επίγειες 

εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται και 

είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή 

αποθήκευση του υδραργύρου. 

β) προσωρινή αποθήκευση για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 

μηνών και μικρότερο των πέντε ετών σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να είναι προσωρινή, γεγονός που απαιτεί τόσο κατώτατο 

όσο και ανώτατο χρονικό όριο. 

 

Τροπολογία  270 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσωρινή αποθήκευση σε 

επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

β) σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

την προσωρινή αποθήκευση του 

υδραργύρου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ειδικές απαιτήσεις για την 

προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου, όπως ορίζεται στα 

παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, εφαρμόζονται στις μόνιμες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

παράγραφος 1 στοιχείο α) υπό τους 

ακόλουθους όρους που ορίζονται στα 

ακόλουθα παραρτήματα της εν λόγω 

οδηγίας: 

διαγράφεται 

α)  εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, 

τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη και πέμπτη 

περίπτωση) και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ· 
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β)  το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη, 

τέταρτη και έκτη περίπτωση) και το 

παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο όταν 

κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες 

για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ειδικές απαιτήσεις για την 

προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 
υδραργύρου, όπως ορίζεται στα 

παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, εφαρμόζονται στις μόνιμες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

παράγραφος 1 στοιχείο α) υπό τους 

ακόλουθους όρους που ορίζονται στα 

ακόλουθα παραρτήματα της εν λόγω 
οδηγίας: 

2. Η μόνιμη αποθήκευση επιτρέπεται 

μόνον όταν τα απόβλητα υδραργύρου 

έχουν σταθεροποιηθεί ή σταθεροποιηθεί 

μερικώς σε αλατωρυχεία που έχουν 

προσαρμοστεί για τη διάθεση του 
υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια σκληρά 

πετρώματα που παρέχουν επίπεδο 

ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο 

με εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων. 

 Οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων που 

πραγματοποιούν τη σταθεροποίηση του 

υδραργύρου πρέπει, στο πλαίσιο του 

μητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 35 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, να καταρτίσουν 

μητρώο με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Νέες εγκαταστάσεις και τεχνικές σταθεροποίησης αναπτύσσονται σήμερα στην ΕΕ. Ο 

σημαντικός όγκος αποβλήτων υδραργύρου που αναμένεται λόγω των απαγορεύσεων που θέτει ο 

παρών κανονισμός, θα μπορεί έτσι να τίθεται υπό επεξεργασία εν όψει της τελικής διάθεσής του 

μέσα σε διάστημα μικρότερο των 10 ετών, με αποτέλεσμα να μην δικαιολογείται η μόνιμη 

αποθήκευση του υγρού υδραργύρου. Το εν λόγω μέτρο είναι συμβατό με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εγκρίθηκαν το 2015 στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας. 
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Τροπολογία  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ειδικές απαιτήσεις για την 

προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου, όπως ορίζεται στα 

παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, εφαρμόζονται στις μόνιμες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

παράγραφος 1 στοιχείο α) υπό τους 

ακόλουθους όρους που ορίζονται στα 

ακόλουθα παραρτήματα της εν λόγω 

οδηγίας: 

2. Οι ειδικές απαιτήσεις για την 

προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου καθορίζονται στο 

παράρτημα I, τμήμα 8, στο παράρτημα II 

και στο παράρτημα III, τμήμα 6, της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου έχουν ήδη 

καθοριστεί στα παραρτήματα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο παρών 

κανονισμός να είναι λιγότερο απαιτητικός από την οδηγία. 

 

Τροπολογία  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, 

τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη και πέμπτη 

περίπτωση) και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ· 

διαγράφεται 

Or. es 
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Αιτιολόγηση 

Οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου έχουν ήδη 

καθοριστεί στα παραρτήματα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο παρών 

κανονισμός να είναι λιγότερο απαιτητικός από την οδηγία. 

 

Τροπολογία  275 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, 

τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη και πέμπτη 

περίπτωση) και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ· 

α) για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που παραλαμβάνεται: 

 i) την προέλευση και την ποσότητα 

αποβλήτων υδραργύρου που 

παραλαμβάνονται· 

 ii) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του προμηθευτή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  276 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, 

τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη και πέμπτη 

περίπτωση)  και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ· 

α) Εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, 

τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη 

περίπτωση)  και το παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ· 

Or. en 

(Σύνδεση με την τροπολογία της ίδιας συντάκτριας επί του στοιχείου β) του ίδιου εδαφίου.) 
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Αιτιολόγηση 

Εφεδρική τροπολογία σε περίπτωση που διατηρηθεί η δυνατότητα μόνιμης υπόγειας 

αποθήκευσης των αποβλήτων υδραργύρου. Στο παράρτημα Ι, τμήμα 8, έκτη περίπτωση 

απαιτούνται τα εξής όσον αφορά την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου: «η 

διαρρύθμιση της αποθήκευσης εξασφαλίζει την ευχερή ανάκτηση όλων των περιεκτών». Υπό το 

πρίσμα των προβλημάτων που προέκυψαν σε πολλά αλατωρυχεία, αυτό θα πρέπει επίσης να 

είναι υποχρεωτικό για οποιαδήποτε μόνιμη αποθήκευση και να μην υπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια των αρμόδιων αρχών είτε το κρίνουν κατάλληλο είτε όχι. 

 

Τροπολογία  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη, 

τέταρτη και έκτη περίπτωση) και το 

παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο όταν 

κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες 

για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου έχουν ήδη 

καθοριστεί στα παραρτήματα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο παρών 

κανονισμός να είναι λιγότερο απαιτητικός από την οδηγία. 

 

Τροπολογία  278 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη, 

τέταρτη και έκτη περίπτωση) και το 

παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 

β) για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που έχει σταθεροποιηθεί 
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1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο όταν 

κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες 

για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. 

κατά την έξοδο από την εγκατάσταση: 

 i) την ποσότητα των 

σταθεροποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου και το περιεχόμενό τους σε 

υδράργυρο· 

 ii) τον προορισμό και την 

προβλεπόμενη διαδικασία διάθεσης των 

σταθεροποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου· 

 iii) το πιστοποιητικό που παρέχεται 

από τον αρμόδιο φορέα για τη μόνιμη 

αποθήκευση στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 1β. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  279 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη, 

τέταρτη και έκτη περίπτωση) και το 

παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο όταν 

κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για 

την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. 

β) το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη 

και τέταρτη  περίπτωση) και το παράρτημα 

ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 

εφαρμόζονται μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο 

από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της 

εν λόγω οδηγίας. 

Or. en 

(Σύνδεση με την τροπολογία της ίδιας συντάκτριας επί του στοιχείου α) του ίδιου εδαφίου.) 

Αιτιολόγηση 

Εφεδρική τροπολογία σε περίπτωση που διατηρηθεί η δυνατότητα μόνιμης υπόγειας 

αποθήκευσης. Στο παράρτημα Ι, τμήμα 8, έκτη περίπτωση απαιτούνται τα εξής όσον αφορά την 

προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου: «η διαρρύθμιση της αποθήκευσης εξασφαλίζει 
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την ευχερή ανάκτηση όλων των περιεκτών». Υπό το πρίσμα των προβλημάτων που προέκυψαν 

σε πολλά αλατωρυχεία, αυτό θα πρέπει επίσης να είναι υποχρεωτικό για οποιαδήποτε μόνιμη 

αποθήκευση και να μην υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών είτε το κρίνουν 

κατάλληλο είτε όχι. 

 

Τροπολογία  280 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την αποθηκευμένη ποσότητα 

αποβλήτων υδραργύρου στην 

εγκατάσταση στο τέλος κάθε μήνα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  281 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) Ο διαχειριστής της εγκατάστασης 

διαβιβάζει το μητρώο στις αρχές που 

υποδεικνύονται από το κράτος μέλος έως 

την 31η Ιανουαρίου. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα του υδραργύρου σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

διαχείρισης των αποβλήτων, πρέπει να προβλεφθεί ένα μητρώο για την κεντρική και 

ομοιόμορφη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για μια τέτοια διαδικασία 

παρακολούθησης, και ειδικά για την ανάληψη ευθύνης από όλους όσους εμπλέκονται στη 

διαδικασία. 
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Τροπολογία  282 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι διαχειριστές εγκαταστάσεων 

που είναι υπεύθυνοι για τη μόνιμη 

αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου 

πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διάθεσης, να εκδίδουν 

πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται ότι 

ολόκληρο το φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου αποθηκεύτηκε μονίμως 

σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/ΕΚ, 

περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με 

τον τόπο αποθήκευσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα απόβλητα υδραργύρου 

τοποθετούνται σε παρτίδες αποθήκευσης, 

και στη συνέχεια πραγματοποιείται 

σφράγιση και επίχωση του θαλάμου 

αποθήκευσης, ο οποίος δεν πρέπει να 

παραμείνει ανοικτός για περίοδο άνω των 

έξι μηνών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις εκπομπές 

υδραργύρου, μόνο ο στερεοποιημένος υδράργυρος πρέπει να διατίθεται σε υπόγεια αποθήκευση. 
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Τροπολογία  284 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 

χρήση στερεοποίησης υγρών αποβλήτων 

υδραργύρου σε τρίτες χώρες μέσω 

εταιρειών που προσφέρουν τεχνολογίες 

στερεοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογίες 

στερεοποίησης να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της απαραίτητης μεταφοράς τεχνολογίας σε 

τρίτες χώρες για τη στερεοποίηση υγρών αποβλήτων υδραργύρου. 

 

Τροπολογία  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 2 και 2α του παρόντος 

άρθρου, ο μεταλλικός υδράργυρος που 

υποβάλλεται σε μόνιμη αποθήκευση 

μετασχηματίζεται σε θειούχο υδράργυρο 

(HgS) μέσω σταθεροποίησης ή 

στερεοποίησης πριν από την αποθήκευσή 

του. Αποθηκεύεται μόνο σε 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις υπόγειας 

αποθήκευσης σε αλατωρυχεία ή σε 

σκληρά πετρώματα για τα οποία έχουν 

παρασχεθεί αποδείξεις μακροπρόθεσμης 

ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα Α 

της απόφασης 2003/33/ΕΚ του 

Συμβουλίου1α. 

 _______________ 



 

AM\1100259EL.doc 115/153 PE585.758v01-00 

 EL 

 1α Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον 

καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 

αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το 

άρθρο 16 και το παράρτημα II της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11 της 

16.1.2003, σ. 27). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σταθεροποίηση ή στερεοποίηση του μεταλλικού υδραργύρου επιφέρει αποτελέσματα όσον 

αφορά τη σημαντική μείωση του πρωταρχικού κινδύνου έκλυσης υδραργύρου στο περιβάλλον, 

αλλά και του κινδύνου επιστροφής του υδραργύρου στην αγορά. 

 

Τροπολογία  286 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, 

η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο όσον αφορά την ανάγκη 

τροποποίησης της περιόδου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η 

Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την 

έκθεσή της με νομοθετική πρόταση. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη επιτρέπει την αναθεώρηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της διάρκειας της 

μεταβατικής περιόδου σε συνάρτηση με την πρόοδο της επεξεργασίας των υφιστάμενων 

αποθεμάτων. Στόχος είναι κατά κύριο λόγο ο περιορισμός της ανάκτησης του υδραργύρου μέσω 

παράνομων διαύλων. 
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Τροπολογία  287 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Την 1η Ιανουαρίου 2019 το 

αργότερο, η Επιτροπή διασφαλίζει, στο 

πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και της ισχύουσας 

νομοθεσίας της Ένωσης, ότι η 

ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων 

υδραργύρου είναι εγγυημένη σε όλο το 

μήκος της αλυσίδας και για το σύνολο 

των εμπλεκομένων. 

 Εάν διαπιστωθεί νομικό κενό, η 

Επιτροπή θεσπίζει μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύστημα 

δήλωσης και παρακολούθησης των 

αποβλήτων υδραργύρου. Στο εν λόγω 

σύστημα καταγράφονται οι εισροές και 

εκροές αποβλήτων για κάθε εμπλεκόμενο 

σε όλο το μήκος της αλυσίδας, 

συγκεκριμένα για τους παραγωγούς 

αποβλήτων, τους φορείς συλλογής 

αποβλήτων, τους φορείς προσωρινής 

αποθήκευσης, τους διαχειριστές 

εγκαταστάσεων σταθεροποίησης και τους 

φορείς που είναι αρμόδιοι για τη μόνιμη 

αποθήκευση. Η έκθεση προσδιορίζει την 

ποσότητα αποβλήτων υδραργύρου που 

έχει στην κατοχή του κάθε πρόσωπο ή 

οντότητα σε όλα τα στάδια. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η ιχνηλασιμότητα αποτελεί ουσιαστική παράμετρο. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και 

μεταφοράς ρύπων (Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) δεν φαίνεται να αποτελεί το καλύτερα προσαρμοσμένο 

εργαλείο για τα απόβλητα υδραργύρου καθώς περιλαμβάνει τις ποσότητες αποβλήτων 

υδραργύρου και όχι τις ποσότητες υδραργύρου που περιέχονται στα απόβλητα. Επιπλέον, το 

Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις με ελάχιστη χωρητικότητα 

αποβλήτων. Οι μικρές εγκαταστάσεις και οι εμπλεκόμενοι εκτός βιομηχανίας (π.χ. οι 

οδοντίατροι) δεν θα λαμβάνονταν υπόψη στο συγκεκριμένο σύστημα. 
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Τροπολογία  288 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Υποβολή εκθέσεων από τους φορείς 

διαχείρισης αποβλήτων 

 1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης 

εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν την 

προσωρινή αποθήκευση, στερεοποίηση ή 

τελική διάθεση στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου καταρτίζουν, στο 

πλαίσιο της τήρησης αρχείων που 

απαιτείται δυνάμει του άρθρου 35 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μητρώο το οποίο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 α)  για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που λαμβάνεται: 

 i)  την προέλευση και την ποσότητα 

αποβλήτων υδραργύρου που 

λαμβάνονται· 

 ii)  το όνομα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του προμηθευτή· 

 iii)  το όνομα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του ιδιοκτήτη των 

προσωρινά αποθηκευόμενων αποβλήτων· 

 β)  για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που απομακρύνεται από την 

εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης: 

 i)  την ποσότητα αποβλήτων 

υδραργύρου και το περιεχόμενό τους σε 

υδράργυρο· 

 ii)  τον προορισμό των αποβλήτων 

υδραργύρου· 

 iii) το πιστοποιητικό που παρέχεται 

από τον φορέα εκμετάλλευσης 

προορισμού· 

 γ)  για κάθε φορτίο στερεοποιημένων 
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αποβλήτων υδραργύρου που 

απομακρύνεται από την εγκατάσταση: 

 i)  την ποσότητα στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου και το 

περιεχόμενό τους σε υδράργυρο· 

 ii)  τον προορισμό και τη σκοπούμενη 

επιχείρηση διάθεσης των 

στερεοποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου· 

 iii)  το πιστοποιητικό που παρέχεται 

από τον φορέα εκμετάλλευσης που 

αναλαμβάνει τη μόνιμη διάθεση των 

στερεοποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2· 

 δ)  την ποσότητα αποβλήτων 

υδραργύρου που αποθηκεύονται στην 

εγκατάσταση στο τέλος κάθε μήνα. 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης διαβιβάζει το μητρώο 

στην αρχή που ορίζεται από το κράτος 

μέλος ετησίως μέχρι την 31η Ιανουαρίου. 

 2.  Οι φορείς εκμετάλλευσης 

εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν την 

τελική διάθεση στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου εκδίδουν, με την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης διάθεσης, 

πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι 

ολόκληρο το φορτίο στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου τέθηκε υπό 

τελική διάθεση σύμφωνα με την οδηγία 

1999/31/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών επί της τοποθεσίας 

διάθεσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχουν και σαφείς απαιτήσεις ετήσιας υποβολής εκθέσεων για τις 

εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης και στερεοποίησης, ώστε να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν την πρόοδο της στερεοποίησης και τελικής διάθεσης. 
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Τροπολογία  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Πληροφορίες από φορείς εκμετάλλευσης 

της αποθήκευσης και διάθεσης 

αποβλήτων υδραργύρου 

 1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης 

εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν την 

προσωρινή αποθήκευση ή στερεοποίηση 

αποβλήτων υδραργύρου καταρτίζουν, στο 

πλαίσιο της τήρησης αρχείων που 

απαιτείται δυνάμει του άρθρου 35 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μητρώο το οποίο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 α)  για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που λαμβάνεται: 

 i)  την προέλευση και την ποσότητα 

αποβλήτων υδραργύρου που 

λαμβάνονται· 

 ii)  το όνομα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του προμηθευτή· 

 β)  για κάθε φορτίο στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου που 

απομακρύνεται από την εγκατάσταση: 

 i) την ποσότητα στερεοποιημένων 

αποβλήτων υδραργύρου και το 

περιεχόμενό τους σε υδράργυρο· 

 ii)  τον προορισμό και τη σκοπούμενη 

επιχείρηση διάθεσης των 

στερεοποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου· 

 iii)  το πιστοποιητικό που παρέχεται 

από τον φορέα εκμετάλλευσης που 

αναλαμβάνει τη μόνιμη αποθήκευση των 

στερεοποιημένων αποβλήτων 

υδραργύρου, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2· 
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 γ)  για κάθε φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου που απομακρύνεται από την 

εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης: 

 i)  την ποσότητα αποβλήτων 

υδραργύρου και το περιεχόμενό τους σε 

υδράργυρο· 

 ii)  τον προορισμό και τη σκοπούμενη 

επιχείρηση διάθεσης των αποβλήτων 

υδραργύρου· 

 iii)  το πιστοποιητικό που παρέχεται 

από τον φορέα εκμετάλλευσης που 

αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση 

των αποβλήτων υδραργύρου· 

 δ)  την ποσότητα αποβλήτων 

υδραργύρου που αποθηκεύονται στην 

εγκατάσταση στο τέλος κάθε μήνα. 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης διαβιβάζει το μητρώο 

στην αρχή που ορίζεται από το κράτος 

μέλος ετησίως μέχρι την 31η Ιανουαρίου. 

 2.  Οι φορείς εκμετάλλευσης 

εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν τη 

μόνιμη αποθήκευση αποβλήτων 

υδραργύρου εκδίδουν, με την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης διάθεσης, 

πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι 

ολόκληρο το φορτίο αποβλήτων 

υδραργύρου τέθηκε υπό μόνιμη 

αποθήκευση σύμφωνα με την οδηγία 

1999/31/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών επί της τοποθεσίας 

αποθήκευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 
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 Μόνιμη αποθήκευση (διάθεση) 

αποβλήτων υδραργύρου 

 1.  Τα απόβλητα υδραργύρου 

μπορούν να αποθηκεύονται σε μόνιμη 

βάση μόνον εφόσον υποβληθούν σε 

επεξεργασία σταθεροποίησης και 

στερεοποίησης. 

 2.  Η επεξεργασία για τη 

σταθεροποίηση και τη στερεοποίηση των 

αποβλήτων υδραργύρου πρέπει να 

πραγματοποιείται σε επίγειες 

εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 

απόβλητα. 

 3.  Τα απόβλητα υδραργύρου, όταν 

σταθεροποιηθούν και στερεοποιηθούν, 

μπορούν να αποθηκεύονται σε μόνιμη 

βάση σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 

προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για 

τον σκοπό αυτό ή σε υπόγειες 

εγκαταστάσεις που παρέχουν επίπεδο 

ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο 

με εκείνο των επίγειων εγκαταστάσεων. 

 4.  Οι απαιτήσεις για τη μόνιμη 

αποθήκευση των αποβλήτων 

υδραργύρου, μετά τη σταθεροποίηση και 

στερεοποίησή τους, καθορίζονται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ. 

 5.  Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 

2020, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση 

αξιολόγησης της ασφάλειας των 

διαφόρων επιλογών μόνιμης 

αποθήκευσης των αποβλήτων 

υδραργύρου που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των 

αλατωρυχείων. Στην έκθεση αυτή πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την υπόγεια αποθήκευση, 

όπως η εγγύτητα με τον υδροφόρο 

ορίζοντα, το ενδεχόμενο διείσδυσης 

υδάτων, η μη εύρωστη βραχώδης 

επένδυση, η οξείδωση των περιεκτών και 

η δυσκολία παρέμβασης σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Με βάση τα 

συμπεράσματα της έκθεσης και σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της Ένωσης, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την 
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τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 

και, κατά περίπτωση, της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ο υδράργυρος έχει υγρή μορφή, γεγονός το οποίο ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για τη 

διαχείρισή του ως αποβλήτου από όσους θα υπήρχαν αν ήταν στέρεας μορφής. Η οδηγία 

1999/31/ΕΚ απαγορεύει την αποδοχή υγρών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η 

μόνιμη αποθήκευση πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον τα απόβλητα υδραργύρου έχουν 

προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία σταθεροποίησης και στερεοποίησης. Η πρόταση 

θεωρεί την υπόγεια αποθήκευση ως προτιμητέα λύση και ορίζει τα αλατωρυχεία ως «πρότυπο» 

ασφαλείας. Αυτά τα δύο στοιχεία της πρότασης δεν αιτιολογούνται επαρκώς. 

 

Τροπολογία  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 

για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 

περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων 

του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 

την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

μέλη γνωστοποιούν τις σχετικές διατάξεις 

στην Επιτροπή μέχρι την [xxx] και την 

ενημερώνουν αμέσως για τυχόν 

επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 

επηρεάζουν. 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 

για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 

περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων 

του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 

την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την τήρηση από την 

Ένωση και από τα κράτη μέλη της 

υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που 

θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

σύμβασης της Μιναμάτα· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

για την τήρηση από την Ένωση και από τα 

κράτη μέλη της υποχρέωσης υποβολής 

εκθέσεων που θεσπίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της σύμβασης της Μιναμάτα· 

β) πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

για την τήρηση από την Ένωση της 

υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που 

θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

σύμβασης της Μιναμάτα· 

Or. pl 
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Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να 

επικαλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  295 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σύνοψη των πληροφοριών που 

συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 12· 

γ) σύνοψη των πληροφοριών που 

συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 12·και 

το άρθρο 13α· 

Or. en 

(Σύνδεση με την τροπολογία της ίδιας συντάκτριας που θεσπίζει υποχρέωση υποβολής 

εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις στερεοποίησης.) 

Αιτιολόγηση 

Η ετήσια έκθεση των κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια σύνοψη των 

πληροφοριών που λαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις στερεοποίησης. 

 

Τροπολογία  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κατάλογο των μεμονωμένων 

αποθεμάτων υδραργύρου που υπερβαίνουν 

τους 50 μετρικούς τόνους, που βρίσκονται 

στο έδαφός τους και, σε περίπτωση που 

τα κράτη μέλη έχουν λάβει γνώση, 

κατάλογο των πηγών εφοδιασμού 
υδραργύρου που παράγουν αποθέματα 

υδραργύρου ετησίως άνω των 10 

μετρικών τόνων. 

δ) κατάλογο των μεμονωμένων 

αποθεμάτων υδραργύρου, ενώσεων 

υδραργύρου ή αποβλήτων υδραργύρου 
που υπερβαίνουν τους 50 μετρικούς 

τόνους, που βρίσκονται στο έδαφός τους, 

καθώς και την ποσότητα υδραργύρου σε 

κάθε μονάδα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) πληροφορίες σχετικά με τον 

υδράργυρο και τις ενώσεις υδραργύρου 

που χρησιμοποιούνται και παράγονται: 

 - στο πλαίσιο της παραγωγής 

υποπροϊόντων από πετρέλαιο/φυσικό 

αέριο, την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 

και την εξόρυξη και εξεργασία μη 

σιδηρούχων μετάλλων· 

 - στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

αποβλήτων· 

 - στο πλαίσιο της παραγωγής 

αλκοξειδίων, μονομερούς 

βινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης· 

 - στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων 

με προσθήκη υδραργύρου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μικρή τροποποίηση της τροπολογίας 72 από την εισηγήτρια προκειμένου να προσδιοριστούν 

όλα τα συναφή υπο-προϊόντα επί των οποίων θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις. 

 

Τροπολογία  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) κατάλογο πηγών εφοδιασμού σε 
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υδράργυρο που παράγουν ετήσια 

αποθέματα υδραργύρου τα οποία 

υπερβαίνουν τους 10 μετρικούς τόνους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατάλληλα 

ερωτηματολόγια για να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην έκθεση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και 

τον μορφότυπο της έκθεσης αυτής και τη 

χρονική στιγμή της δημοσίευσής της, 

καθώς και τις επικαιροποιήσεις της. 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατάλληλα 

ερωτηματολόγια για να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην έκθεση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και 

τον μορφότυπο της έκθεσης αυτής και τη 

χρονική στιγμή της δημοσίευσής της, 

καθώς και τις επικαιροποιήσεις της. Τα 

ερωτηματολόγια δεν αφορούν θέματα για 

τα οποία η υποβολή εκθέσεων παραμένει 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

κρατών μερών της Σύμβασης. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να 

επικαλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  300 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατάλληλα Η Επιτροπή εγκρίνει κατάλληλα 
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ερωτηματολόγια για να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην έκθεση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και 

τον μορφότυπο της έκθεσης αυτής και τη 

χρονική στιγμή της δημοσίευσής της, 

καθώς και τις επικαιροποιήσεις της. 

ερωτηματολόγια για να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων για να 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και 

τον μορφότυπο και τη συχνότητα της 

έκθεσης αυτής. Τα ερωτηματολόγια δεν 

πρέπει να επικαλύπτουν τις υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων των συμβαλλομένων 

μερών της σύμβασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν επίσης να 

οργανώνουν την υποβολή εκθέσεων κατά 

τρόπο ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

παρέχει στη γραμματεία της σύμβασης 

μια ενιαία έκθεση που υποβάλλεται εξ 

ονόματος της Ένωσης και των κρατών 

μελών της. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν επίσης να 

οργανώνουν την υποβολή εκθέσεων κατά 

τρόπο ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

παρέχει στη γραμματεία της σύμβασης 

μια ενιαία έκθεση που υποβάλλεται εξ 

ονόματος της Ένωσης και των κρατών 

διαγράφεται 
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μελών της. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν επίσης να 

οργανώνουν την υποβολή εκθέσεων κατά 

τρόπο ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

παρέχει στη γραμματεία της σύμβασης 

μια ενιαία έκθεση που υποβάλλεται εξ 

ονόματος της Ένωσης και των κρατών 

μελών της. 

διαγράφεται 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να 

επικαλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Τροπολογία  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές 

πράξεις, να καταρτίσει υπόδειγμα για τα 

εν λόγω ερωτηματολόγια και να διαθέσει 

ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής 

εκθέσεων στα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή προτείνει αποφάσεις με τις 

οποίες καταρτίζεται υπόδειγμα για τα εν 

λόγω ερωτηματολόγια και διατίθεται 

εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής 

εκθέσεων στα κράτη μέλη. 

Or. fr 
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Τροπολογία  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 18 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  306 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15α 

 Αποτεφρωτήρια 

 Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 1η 

Ιουλίου 2018, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 

με τις εκπομπές υδραργύρου από 

αποτεφρωτήρια, συνοδευόμενη από 

νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο, για τη σημαντική μείωση 

των εν λόγω εκπομπών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα αποτεφρωτήρια αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλλον. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση και να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 

σημαντική μείωση των εν λόγω εκπομπών έως την 1η Ιουλίου 2018. 

 

Τροπολογία  307 

Julie Girling 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15α 

 Επανεξέταση 

 Η Επιτροπή, το αργότερο την 31η 

Δεκεμβρίου 2025, προβαίνει σε 

επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, 

μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα των 

εξελίξεων όσον αφορά τη σύμβαση της 

Μιναμάτα και την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

συνοδεύεται, εφόσον είναι σκόπιμο, από 

νομοθετική πρόταση για την 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει την πλήρη ευθυγράμμιση με τη ρήτρα επανεξέτασης που 

συμφωνήθηκε πρόσφατα στην αναθεωρημένη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών. 

 

Τροπολογία  308 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 15β 

 Επανεξέταση 

 Η Επιτροπή, έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021, προβαίνει σε επανεξέταση του 

παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, υπό 

το πρίσμα των εξελίξεων όσον αφορά τη 

σύμβαση και υποβάλλει, εφόσον είναι 

σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την 

τροποποίησή του. Η επανεξέταση 

περιλαμβάνει προτάσεις μέτρων για τη 

μείωση της χρήσης υδραργύρου στις 
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βιομηχανικές δραστηριότητες και για τη 

σταδιακή κατάργηση της χρήσης του το 

ταχύτερο δυνατόν και, εν πάση 

περιπτώσει, εντός 10 ετών από τη θέση 

σε ισχύ της σύμβασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να επανεξετάσει η Επιτροπή τον παρόντα κανονισμό τέσσερα έτη μετά την 

εφαρμογή του, ιδίως για να εκπληρωθεί ο στόχος της σύμβασης της Μιναμάτα όσον αφορά τη 

σταδιακή κατάργηση της χρήσης υδραργύρου εντός 10 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 

Τροπολογία  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 17 προκειμένου να τροποποιεί 
τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τη 

μεταφορά των αποφάσεων που εκδόθηκαν 

από τη διάσκεψη των μερών της 

σύμβασης, όπου η Ένωση έχει υποστηρίξει 

τη σχετική απόφαση. 

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη 

τροποποιήσεις σε σχέση με τα 

παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τη 

μεταφορά των αποφάσεων που εκδόθηκαν 

από τη διάσκεψη των μερών της 

σύμβασης, όπου η Ένωση έχει υποστηρίξει 

τη σχετική απόφαση. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 17 διαγράφεται 

Άσκηση της εξουσιοδότησης  

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 

εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 

εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 

που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 

που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την 

εγκυρότητα τυχόν κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 3 και το άρθρο 16 τίθενται 

σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

από τη λήξη της περιόδου αυτής, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να 

διατυπώσουν αντίρρηση. Η περίοδος 

αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 

Or. fr 
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Τροπολογία  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την έκδοση εντύπων για τις 

εισαγωγές και εξαγωγές σύμφωνα με το 

άρθρο 6, απόφασης σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 4, και 

ερωτηματολογίων σύμφωνα με το άρθρο 

15 παράγραφος 2, η Επιτροπή 

επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω 

επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 

παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 

εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – μέρος Α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση. 

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

αγορές. 

 

Τροπολογία  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – μέρος Α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία οφείλεται στην τροπολογία στο άρθρο 5. Θα πρέπει να θεσπιστεί πλήρης 

απαγόρευση της εξαγωγής όλων των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου. 
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Τροπολογία  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – μέρος Α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

1. Συσσωρευτές, εκτός των κομβιόσχημων συσσωρευτών ψευδαργύρου-οξειδίου αργύρου με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο < 2% και των συσσωρευτών ψευδαργύρου-αέρα με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο < 2%. 

2. Διακόπτες και ηλεκτρονόμοι, εκτός από γέφυρες μέτρησης χωρητικότητας και απωλειών με 

πολύ μεγάλη ακρίβεια και υψίσυχνους διακόπτες και ηλεκτρονόμους ραδιοσυχνοτήτων που 

χρησιμοποιούνται σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου με μέγιστη περιεκτικότητα 

υδραργύρου 20 mg υδραργύρου ανά γέφυρα, διακόπτη ή ηλεκτρονόμο. 

3. Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) για σκοπούς γενικού φωτισμού ισχύος ≤ 30 Watt με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 5 mg ανά καυστήρα λαμπτήρος. 

4. Οι ακόλουθοι γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού (LFLS) για σκοπούς γενικού φωτισμού: 

α) τριφωσφορικοί λαμπτήρες < 60 W με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 5 

mg ανά λαμπτήρα· 

β) αλογονοφωσφορικών αλάτων ≤ 40 Watt με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

τα 10 mg ανά λαμπτήρα· 

5. Λαμπτήρες (ατμού) υδραργύρου υψηλής πίεσης (HPMV) για σκοπούς γενικού φωτισμού. 

6. Οι ακόλουθοι λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου και λαμπτήρες φθορισμού εξωτερικού 

ηλεκτροδίου (CCFL και EEFL αντίστοιχα) με προσθήκη υδραργύρου για ηλεκτρονικές οθόνες:  

α) μικρού μήκους (≤ 500 mm) με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 3,5 mg ανά 

λαμπτήρα· 

β) μεσαίου μήκους (> 500 mm και ≤ 1 500 mm) με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

τα 5 mg ανά λαμπτήρα· 

γ) μεγάλου μήκους (> 1 500 mm) με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 13 mg ανά 

λαμπτήρα. 

7. Καλλυντικά με υδράργυρο και ενώσεις υδραργύρου, εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα V σημείο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

8. Εντομοκτόνα, βιοκτόνα και τοπικά αντισηπτικά. 
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9. Τα ακόλουθα μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 

επιλογές χωρίς υδράργυρο: 

α) βαρόμετρα·  

β) υγρόμετρα·  

γ) μανόμετρα·  

δ) θερμόμετρα· 

ε) σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα)· 

Η παρούσα καταχώριση δεν καλύπτει τις ακόλουθες συσκευές μέτρησης: 

α) μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης που τοποθετούνται σε μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό καθώς 

και αυτά που χρησιμοποιούνται για μέτρηση μεγάλης ακρίβειας· 

β) όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών στις 3 Οκτωβρίου 2007· 

γ) όργανα μέτρησης που πρόκειται να παρουσιαστούν σε δημόσιες εκθέσεις πολιτιστικού και 

ιστορικού περιεχομένου. 

 

 

Τροπολογία 

 

Προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου Ημερομηνία από την οποία απαγορεύεται η 

εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή προϊόντων 

με προσθήκη υδραργύρου 

1. Συσσωρευτές ή ηλεκτρικές στήλες με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο εντός των 

μέγιστων επιπέδων που καθορίζονται στην 

οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. 

31.12.2020 

2. Διακόπτες και ηλεκτρονόμοι, εκτός από 

γέφυρες μέτρησης χωρητικότητας και 

απωλειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και 

υψίσυχνους διακόπτες και ηλεκτρονόμους 

ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται σε 

όργανα παρακολούθησης και ελέγχου με 

μέγιστη περιεκτικότητα υδραργύρου 20 mg 

υδραργύρου ανά γέφυρα, διακόπτη ή 

ηλεκτρονόμο. 

31.12.2020 

3. Λαμπτήρες με περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

εντός των μέγιστων επιπέδων που 

31.12.2020 
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καθορίζονται στην οδηγία 2011/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2. 

διαγράφεται  

διαγράφεται  

διαγράφεται  

7. Καλλυντικά με υδράργυρο και ενώσεις 

υδραργύρου, εκτός των εξαιρετικών 

περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα V σημείο 17 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. 

31.12.2020 

8. Εντομοκτόνα, βιοκτόνα και τοπικά 

αντισηπτικά. 
31.12.2020 

9. Τα ακόλουθα μη ηλεκτρονικά όργανα 

μέτρησης: 
31.12.2020 

α) βαρόμετρα·   

β) υγρόμετρα·   

γ) μανόμετρα·   

δ) θερμόμετρα·  

ε) σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα)·  

ε α) υδραργυρικοί μετρητές τάσης (strain 

gauges) για πληθυσμογράφους· 

 

ε β) πιεσόμετρα αρτηριακής πίεσης·  

Η παρούσα καταχώριση δεν καλύπτει τις 

ακόλουθες συσκευές μέτρησης: 
 

α) μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης που 

τοποθετούνται σε μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό 

καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για 

μέτρηση μεγάλης ακρίβειας όπου δεν 

υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές 

χωρίς υδράργυρο· 

 

β) όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών 

στις 3 Οκτωβρίου 2007· 
 



 

PE585.758v01-00 138/153 AM\1100259EL.doc 

EL 

γ) όργανα μέτρησης που πρόκειται να 

παρουσιαστούν σε δημόσιες εκθέσεις 

πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου. 

 

9α. Τα ακόλουθα όργανα μέτρησης που 

χρησιμοποιούν υδράργυρο και προορίζονται 

για επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις:  

31.12.2020 

α) υδραργυρικά πυκνόμετρα·  

β) υδραργυρικά όργανα μέτρησης για τον 

προσδιορισμό του σημείου θερμοκρασιακής 

μαλάκυνσης· 

 

 

-------------------------------------------  

1 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 

Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/EΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1). 

2 Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 

2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88). 

3Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59). 

Or. en 

Αιτιολόγηση. 

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

αγορές. 

 

Τροπολογία  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – μέρος Α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) για σκοπούς γενικού φωτισμού ισχύος ≤ 30 Watt με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 5 mg ανά καυστήρα λαμπτήρος. 
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Τροπολογία 

 

Προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου Ημερομηνία από την οποία απαγορεύεται η 

εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή προϊόντων 

με προσθήκη υδραργύρου 

3. Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

τα (ανά καυστήρα): 

31.12.2020 

α) Για σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 W: 2,5 

mg  

 

β) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 30 W και 

< 50 W: 3,5 mg  

 

γ) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 50 W και 

< 150 W: 5 mg  

 

δ) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 150 W: 

15 mg  

 

ε) Για σκοπούς γενικού φωτισμού με 

λαμπτήρες κυκλικού ή τετραγωνικού 

σχήματος και διάμετρο σωλήνα ≤ 17 mm:  7 

mg  

 

στ) Για ειδικούς σκοπούς: 5 mg   

ζ) Για σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 W με 

διάρκεια ζωής ίση ή άνω των 20.000 h 

(επιτρέπονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – μέρος Α – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  
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4. Οι ακόλουθοι γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού (LFLS) για σκοπούς γενικού φωτισμού: 

α) τριφωσφορικοί < 60 Watt με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει τα 5 mg ανά 

λαμπτήρα· 

β) αλογονοφωσφορικών αλάτων ≤ 40 Watt με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που 

υπερβαίνει τα 10 mg ανά λαμπτήρα 

 

 

Τροπολογία 

 

Προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου Ημερομηνία από την οποία απαγορεύεται η 

εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή προϊόντων 

με προσθήκη υδραργύρου 

α) Γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

(ανά λαμπτήρα):  

31 Δεκεμβρίου 2020 

(1) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη 

διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα < 9 mm 

(π.χ. T2): τα 4 mg·  

 

(2) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη 

διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα ≥ 9 mm 

και ≤ 17 mm (π.χ. T5): τα 3 mg·  

 

(3) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη 

διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα > 17 mm 

και ≤ 28 mm (π.χ. T8): τα 3,5 mg· 

 

(4) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη 

διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα > 28 mm 

(π.χ. T12): τα 3,5 mg·  

 

(5) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες μακράς 

διάρκειας ζωής (≥ 25.000 h): τα 5 mg. 

 

β) Άλλοι λαμπτήρες φθορισμού με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

τα (ανά λαμπτήρα):  

31 Δεκεμβρίου 2020 

(1) Σε γραμμικούς λαμπτήρες 

αλογονοφωσφορικών αλάτων με διάμετρο 

σωλήνα > 28 mm (π.χ. T10 και T12). 

 

(2) Σε μη γραμμικούς λαμπτήρες 

αλογονοφωσφορικών αλάτων (ανεξαρτήτως 
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διαμέτρου):  

(3) Σε μη γραμμικούς τριφωσφορικούς 

λαμπτήρες με διάμετρο σωλήνα > 17 mm (π.χ. 

T9): τα 15 mg· 

 

(4) Σε λαμπτήρες για σκοπούς γενικού και 

ειδικού φωτισμού (π.χ. επαγωγικοί 

λαμπτήρες): τα 15 mg. 

 

4α. Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης χαμηλής 

πίεσης με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που 

υπερβαίνει (ανά λαμπτήρα): τα 15 mg. 

31 Δεκεμβρίου 2020. 

4β. Λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής 

πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

(ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο 

δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 60: 

31 Δεκεμβρίου 2020 

α) P ≤ 155 W: τα 30 mg ανά καυστήρα  

β) 155 W < P ≤ 405 W: τα 40 mg ανά 

καυστήρα 

 

γ) P > 405 W: τα 40 mg ανά καυστήρα  

4γ. Άλλοι λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής 

πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

(ανά καυστήρα): 

31 Δεκεμβρίου 2020 

α) P ≤ 155 W: τα 25 mg ανά καυστήρα  

β) 155 W < P ≤ 405 W: τα 30 mg ανά 

καυστήρα 

 

γ) P > 405 W: τα 40 mg ανά καυστήρα  

4δ. Χειροποίητοι φωτεινοί σωλήνες 

εκκένωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 

τον φωτισμό πινακίδων, για διακοσμητικό, 

αρχιτεκτονικό και ειδικό φωτισμό και για τις 

τέχνες που βασίζονται στο φως, με 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει 

τα εξής (επιτρέπονται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2018): 

31 Δεκεμβρίου 2020 

α) 20mg ανά ζεύγος ηλεκτροδίων +0,3 mg ανά 

μήκος σωλήνα σε εκατοστά (cm), αλλά όχι 
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περισσότερο από 80 mg, για εφαρμογές 

εξωτερικού και εσωτερικού χώρου που 

εκτίθενται σε θερμοκρασίες κάτω των 20 °C· 

β) 15mg ανά ζεύγος ηλεκτροδίων +0,24 mg 

ανά μήκος σωλήνα σε εκατοστά (cm), αλλά 

όχι περισσότερο από 80 mg για όλες τις 

υπόλοιπες εφαρμογές εσωτερικού χώρου. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση. 

Θα πρέπει να εξισωθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τα επίπεδα υδραργύρου για την εσωτερική 

αγορά και τις εξαγωγές από την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  319 

Michèle Rivasi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – μέρος Α – παράγραφος 9 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α.  Τα ακόλουθα όργανα μέτρησης 

που χρησιμοποιούν υδράργυρο και 

προορίζονται για επαγγελματικές και 

βιομηχανικές χρήσεις: 

 α)  υδραργυρικά πυκνόμετρα· 

 β)  υδραργυρικά όργανα μέτρησης για 

τον προσδιορισμό του σημείου 

θερμοκρασιακής μαλάκυνσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτά τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου έχουν απαγορευθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 847/2012 της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο 

προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που απαγορεύεται να εξαχθούν δυνάμει του άρθρου 5 του 

παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II - μέρος B 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία οφείλεται στην τροπολογία στο άρθρο 5. Θα πρέπει να θεσπιστεί πλήρης 

απαγόρευση της εξαγωγής όλων των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου. 

 

Τροπολογία  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II - μέρος B   

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση. 

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

αγορές. 

 

Τροπολογία  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1– στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) από την 1η Ιανουαρίου 2019: α) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 
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παραγωγή ακεταλδεΰδης χρήση του υδραργύρου ως καταλύτη 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως αναφέρεται ρητά στο παράρτημα B μέρος I της σύμβασης της Μιναμάτα, η παραγωγή 

ακεταλδεΰδης με τη χρήση υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου ως καταλύτη πρέπει να 

καταργηθεί σταδιακά έως το 2018. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη σύμβαση της 

Mιναμάτα, η παρούσα πρόταση δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει την προσέγγισή της. Για την 

πολυουρεθάνη, υπάρχουν ήδη πέντε διαφορετικά οργανικά άλατα υδραργύρου που θα 

απαγορευτούν στην Ευρώπη με βάση τον κανονισμό REACH από την 10η Οκτωβρίου 2017. 

 

Τροπολογία  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1– στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή ακεταλδεΰδης 

α) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή ακεταλδεΰδης 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1– στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή ακεταλδεΰδης 

α)  από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή ακεταλδεΰδης 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

β) από την 11η Δεκεμβρίου 2017: 

χρήση του υδραργύρου ως ηλεκτροδίου ή 

από την 11η Δεκεμβρίου 2020: εφαρμογή 

του άρθρου 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η βιομηχανία παραγωγής χλωρο-αλκαλίων βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σταδιακής κατάργησης 

της τεχνολογίας υδραργύρου: δυνάμει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, τα 

συμπεράσματα ΒΔΤ έχουν καταστεί νομικά δεσμευτικά, υποδηλώνοντας ότι τέσσερα έτη μετά 

την εν λόγω δημοσίευση πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 πρέπει να σταματήσει η τεχνολογία 

παραγωγής με βάση τον υδράργυρο. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί χλωρο-αλκαλίων που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία υδραργύρου πρέπει να μετατρέψουν ή να διαλύσουν τις μονάδες 

τους. Διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται ευρέως για 

την παραγωγή αιθοξειδίου και μεθοξειδίου του νατρίου. Η υποχρέωση αυτή θα προσδώσει 

ασφάλεια δικαίου για μελλοντικές διεργασίες. 

 

Τροπολογία  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

β) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(b) Από την 1η Ιανουαρίου 2019: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

(b) Από την 1η Ιανουαρίου 2025: 

παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με δεδομένο ότι υπάρχει διεργασία χωρίς χρήση υδραργύρου για την παραγωγή μεθοξειδίου ή 

αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου, πρέπει να θεσπιστεί απαγόρευση της χρήσης του υδραργύρου 

για την εν λόγω διαδικασία. Ωστόσο, είναι ανάγκη να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος ώστε να 

διευκολυνθεί η μετατροπή του εξοπλισμού παραγωγής της ή των συναφών ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α)  Tο στοιχείο β) ισχύει για την 

παραγωγή μεθοξειδίου και αιθοξειδίου 

του καλίου και για μονομερές 

βινυλοχλωρίδιο μόνο από την 1 

Ιανουαρίου 2021. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου για την παραγωγή μεθοξειδίου και αιθοξειδίου του 

καλίου και για μονομερές βινυλοχλωρίδιο υπάρχουν ήδη μόνο σε πιλοτική κλίμακα, αλλά για να 

διασφαλιστεί πλήρης προσφορά αυτών των ουσιών χωρίς υδράργυρο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί. 

 

Τροπολογία  330 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1–στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Από την 1η Ιανουαρίου 2025: 

παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του 

νατρίου ή καλίου 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με δεδομένο ότι υπάρχει διεργασία χωρίς χρήση υδραργύρου για την παραγωγή μεθοξειδίου ή 

αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου η οποία χρησιμοποιείται ήδη παγκοσμίως, πρέπει να 

θεσπιστεί απαγόρευση της χρήσης του υδραργύρου για την εν λόγω διαδικασία. Ωστόσο, είναι 

ανάγκη να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος ώστε να διευκολυνθεί η μετατροπή του εξοπλισμού 

παραγωγής των συναφών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) από την 10η Οκτωβρίου 2017: 

πολυουρεθάνη με καταλύτες που 

περιέχουν υδράργυρο· 

Or. en 
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Τροπολογία  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή μεθοξειδίου και αιθοξειδίου 

του νατρίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1–στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) Κατά παρέκκλιση του μέρους Ι, η 

παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του 

καλίου επιτρέπεται για μέγιστη διάρκεια 

δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 

εγκεκριμένη εναλλακτική διεργασία. 

 Όταν αναπτυχθούν κατάλληλες 

εναλλακτικές τεχνικές στην Ένωση, η 

Επιτροπή θα εγκρίνει, μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 

άρθρου 17, την απαγόρευση της σχετικής 

διεργασίας που κάνει χρήση υδραργύρου. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Με δεδομένο ότι καμία εναλλακτική διαδικασία χωρίς χρήση υδραργύρου δεν έχει κριθεί 

τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη για την παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του καλίου, 

πρέπει να προβλεφθεί επαρκής περίοδος παρέκκλισης ώστε να υπάρξει περιθώριο για ανάπτυξη 
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νέων τεχνολογιών. 

Τροπολογία  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) από την 1η Ιανουαρίου 2022: 

παραγωγή μεθοξειδίου και αιθοξειδίου 

του καλίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

παραγωγή χλωρο-αλκαλίων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙΙ μια τελική ημερομηνία 

για τη χρήση υδραργύρου στην παραγωγή χλωρο-αλκαλίων. 

 

Τροπολογία  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του 
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νατρίου ή καλίου διενεργείται σύμφωνα με 

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

νατρίου ή καλίου θα καταργηθεί 

σταδιακά το ταχύτερο δυνατόν και, εν 

πάση περιπτώσει, εντός 10 ετών από τη 

θέση σε ισχύ της σύμβασης. Πριν από την 

εν λόγω ημερομηνία, η ανωτέρω 

παραγωγή διενεργείται σύμφωνα με τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του 

νατρίου ή καλίου διενεργείται σύμφωνα με 

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του 

καλίου και μονομερούς βινυλοχλωριδίου 

διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο β του 

μέρους Ι και με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον Ιανουάριο 2021, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι 

διατάξεις. 

 

Τροπολογία  338 

Susanne Melior 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- μείωση των άμεσων και έμμεσων 

εκλύσεων υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα 

και το έδαφος ανά τόνο παραγόμενων 

ουσιών κατά 50 % έως το 2020 σε 

σύγκριση με το 2010· και 

- μείωση των εκπομπών και των 

εκλύσεων ανά μονάδα παραγωγής κατά 

50% έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010· 

και 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποτελεί μέρος του παραρτήματος Β της σύμβασης της Μιναμάτα. Μέρος ΙΙ. 

 

Τροπολογία  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2– παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- μείωση των άμεσων και έμμεσων 

εκλύσεων υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα 

και το έδαφος ανά τόνο παραγόμενων 

ουσιών κατά 50 % έως το 2020 σε 

σύγκριση με το 2010· και 

- μείωση των εκπομπών και των 

εκλύσεων ανά μονάδα παραγωγής κατά 

50% έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010· 

και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σύμβαση της Μιναμάτα, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει την 

ακριβή διατύπωση του παραρτήματος Β, μέρος ΙΙ της σύμβασης. Η τροποποίηση του κειμένου 

στον κανονισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασάφεια, προβλήματα εφαρμογής και δικαστικές 

διαμάχες. 

 

Τροπολογία  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – παράγραφος 2 – τρίτη περίπτωση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

ικανότητα των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούν υδράργυρο και ενώσεις 

υδραργύρου για την παραγωγή μεθοξειδίου 

ή αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου, οι 

- κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

ικανότητα των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούν υδράργυρο και ενώσεις 

υδραργύρου για την παραγωγή μεθοξειδίου 

ή αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου, οι 
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οποίες λειτουργούσαν πριν από την 

ημερομηνία αυτή, δεν αυξάνεται και δεν 

επιτρέπονται νέες εγκαταστάσεις. 

οποίες λειτουργούσαν ήδη πριν από την 

ημερομηνία αυτή, δεν μπορεί να αυξηθεί 

και δεν μπορούν να επιτραπούν νέες 

εγκαταστάσεις. 

Or. es 

 

Τροπολογία  341 

Renate Sommer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 - παράγραφος 2 – τρίτη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 

χρήση υδραργύρου πέντε έτη αφότου έχει 

καταστεί τεχνικά και οικονομικά εφικτή 

μια διαδικασία παραγωγής χωρίς τη 

χρήση υδραργύρου για την παραγωγή και 

των τεσσάρων αλκοξειδίων η οποία 

απαιτεί λιγότερη ενέργεια ανά τόνο 

παραγόμενων ουσιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Μιναμάτα, οι διεργασίες υδραργύρου θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά όταν καταστεί διαθέσιμη μια τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική διεργασία. 

Η διεργασία αυτή θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις: θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την 

παραγωγή και των τεσσάρων αλκοξειδίων, δηλαδή μεθοξείδιο και αιθοξείδιο του νατρίου και 

του καλίου, και θα πρέπει να είναι εξίσου ενεργειακά αποδοτική με τη διεργασία αλκοξειδίων. 

Τροπολογία  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – παράγραφος 2 – τρίτη περίπτωση α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - από την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν 

επιτρέπονται οι εκλύσεις υδραργύρου ή 

ενώσεων υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, 
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 EL 

στα ύδατα ή στο έδαφος. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ήδη υφίστανται εναλλακτικές λύσεις χωρίς τη χρήση υδραργύρου για την παραγωγή αιθοξειδίου 

ή μεθοξειδίου του νατρίου ή καλίου. Στην ίδια τη σύμβαση παροτρύνονται τα μέρη να 

«καταργήσουν τη χρήση του το συντομότερο δυνατό». Στις τροπολογίες, αυτό προτείνεται να 

πραγματοποιηθεί το 2023. 

 


