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Módosítás  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére és 207. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére, 

Or. en 

 

Módosítás  95 

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

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére és 207. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére, 

Or. en 

Indokolás 

A rendelet egyetlen jogalapjának az EUMSZ 192. cikke (1) bekezdésének kell lennie. 

 

Módosítás  96 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A higany egy erősen mérgező 

anyag, ami a tengeri halakban és egyéb 

tengeri táplálékforrásokban előforduló 

metilhiganyt is figyelembe véve 

világszinten jelentős veszélyt jelent az 

emberi egészségre, az ökoszisztémákra és 

az élővilágra nézve. A higanyszennyezés 

határokon átnyúló jellege miatt az Unióban 

jelentkező összes higanylerakódás 40–

80%-a az Unión kívülről ered, ami a helyi, 

a regionális, a nemzeti és a nemzetközi 

szintű fellépést egyaránt szükségessé teszi. 

(1) A higany egy erősen mérgező 

anyag, ami világszinten jelentős veszélyt 

jelent az emberi egészségre nézve. Az 1932 

és 1966 között Japánban több ezer embert 

sújtó fertőzés, az úgynevezett Minamata-

kór tragikus módon szemlélteti az anyag 

rendkívüli mértékű egészségkárosító 

jellegét. Az anyag napjainkban a tengeri 

halakban és egyéb tengeri 

táplálékforrásokban előforduló 

metilhigany formájában található meg az 

ökoszisztémákban és az élővilágban. A 

higanyszennyezés határokon átnyúló 

jellege miatt az Unióban jelentkező összes 

higanylerakódás 40–80%-a az Unión 

kívülről ered, ami a helyi, a regionális, a 

nemzeti és a nemzetközi szintű fellépést 

egyaránt szükségessé teszi. 

Or. fr 

 

Módosítás  97 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A higany egy erősen mérgező 

anyag, ami a tengeri halakban és egyéb 

tengeri táplálékforrásokban előforduló 

metilhiganyt is figyelembe véve 

világszinten jelentős veszélyt jelent az 

emberi egészségre, az ökoszisztémákra és 

az élővilágra nézve. A higanyszennyezés 

határokon átnyúló jellege miatt az 

Unióban jelentkező összes 

higanylerakódás 40–80%-a az Unión 

kívülről ered, ami a helyi, a regionális, a 

nemzeti és a nemzetközi szintű fellépést 

egyaránt szükségessé teszi. 

(1) A higany egy erősen mérgező 

anyag, ami a tengeri halakban és egyéb 

tengeri táplálékforrásokban előforduló 

metilhiganyt is figyelembe véve 

világszinten jelentős veszélyt jelent az 

emberi egészségre, az ökoszisztémákra és 

az élővilágra nézve. Nagy mennyiségben a 

higany különösen ártalmas a 

kisgyermekekre és a magzatokra, többek 

között a szellemi képességekre gyakorol 

hatást. Ezért korlátozásokat kell elfogadni 

a használatára vonatkozóan. 

Or. fr 
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Módosítás  98 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A higanyszennyezés határokon 

átnyúló jellege miatt az Unióban 

jelentkező összes higanylerakódás 40–

80%-a az Unión kívülről ered, ami a helyi, 

a regionális, a nemzeti és a nemzetközi 

szintű fellépést egyaránt szükségessé teszi. 

Or. fr 

 

Módosítás  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1 a) A higany gyártási folyamatokban 

történő felhasználását fokozatosan meg 

kell szüntetni, és e célból ösztönözni kell a 

környezetre és az emberi egészségre nézve 

ártalmatlan vagy legalább kevésbé 

veszélyes tulajdonságokkal rendelkező, 

alternatív termékek kutatását. 

Or. it 

 

Módosítás  100 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. Az 

erőművek és ipari kazánrendszerek 

fosszilistüzelőanyag-kibocsátása a 

háztartási fűtéssel együtt a világ 

higanykibocsátásának majdnem a feléért 

felelősek. Ezért sürgetni kell a megújuló 

energiatermelésre való átállást és az 

energiahatékonysági intézkedések 

meghozatalát, hogy jelentősen 

csökkentsük a higany légkörbe történő 

kibocsátását. 

Or. en 

 

Módosítás  101 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a higany 

alkalmazásával történő kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. 

Or. fr 
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Módosítás  102 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. 

(2) A higanykibocsátások és a 

kapcsolódó expozíciós kockázatok jelentős 

részét emberi tevékenység okozza, ideértve 

a higany elsődleges kitermelését és 

feldolgozását, a termékekben és ipari 

folyamatokban, valamint a kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban való 

használatát, valamint különösen a szén 

égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből 

származó higanykibocsátásokat. 

Or. el 

 

Módosítás  103 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 1386/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozattal34 

elfogadott hetedik környezetvédelmi 

cselekvési program hosszú távú célként 

tűzte ki a méreganyagoktól mentes 

környezeti állapot elérését, és úgy 

rendelkezett, hogy ennek érdekében 

intézkedéseket kell foganatosítani, hogy 

2020-ra minimálisra lehessen csökkenteni 

a vegyi anyagok által az emberi egészségre 

és a környezetre gyakorolt jelentős mértékű 

kedvezőtlen hatásokat. 

(3) Az 1386/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozattal34 

elfogadott hetedik környezetvédelmi 

cselekvési program hosszú távú célként 

tűzte ki a méreganyagoktól mentes 

környezeti állapot elérését, és úgy 

rendelkezett, hogy ennek érdekében 

azonnali intézkedéseket kell 

foganatosítani, hogy 2020-ra minimálisra 

lehessen csökkenteni a vegyi anyagok által 

az emberi egészségre és a környezetre 

gyakorolt jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatásokat. 

__________________ __________________ 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 34 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
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november 20-i 1386/2013/EU határozata a 

„Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 

2020-ig tartó időszakra szóló általános 

uniós környezetvédelmi cselekvési 

programról (HL L 354., 2013.12.28., 171. 

o.). 

november 20-i 1386/2013/EU határozata a 

„Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 

2020-ig tartó időszakra szóló általános 

uniós környezetvédelmi cselekvési 

programról (HL L 354., 2013.12.28., 171. 

o.). 

Or. el 

 

Módosítás  104 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A stratégia, valamint a higany 

kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, 

felhasználásaira, valamint készleteinek és 

felesleges mennyiségeinek kezelésére 

vonatkozó intézkedések elfogadása 

nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió 

jelentős előrehaladást ért el a higany 

szabályozása terén. 

(5) A stratégia, valamint a higany 

kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, 

felhasználásaira, valamint készleteinek és 

felesleges mennyiségeinek kezelésére 

vonatkozó intézkedések elfogadása 

nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió 

jelentős előrehaladást ért el a higany 

szabályozása terén. Különösen nagy 

figyelmet kell fordítani e rendelet 

szabályainak teljes körű és megfelelő 

végrehajtására. 

Or. fr 

 

Módosítás  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A stratégia, valamint a higany 

kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, 

felhasználásaira, valamint készleteinek és 

felesleges mennyiségeinek kezelésére 

vonatkozó intézkedések elfogadása 

nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió 

(5) A higany termelését, kibocsátását, 

kínálatát, keresletét és ipari gyártási 

folyamatokban való felhasználását, 

valamint készleteinek és felesleges 

mennyiségeinek kezelését a környezet és 

az emberi egészség védelme érdekében 
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jelentős előrehaladást ért el a higany 

szabályozása terén. 
meg kell tervezni, mindig szem előtt tartva 

az elővigyázatosság elvét. 

Or. it 

 

Módosítás  106 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A stratégia, valamint a higany 

kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, 

felhasználásaira, valamint készleteinek és 

felesleges mennyiségeinek kezelésére 

vonatkozó intézkedések elfogadása 

nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió 

jelentős előrehaladást ért el a higany 

szabályozása terén. 

(5) Például a stratégia, valamint a 

higany kibocsátásaira, kínálatára és 

keresletére, felhasználásaira, valamint 

készleteinek és felesleges mennyiségeinek 

kezelésére vonatkozó intézkedések 

elfogadása révén az elmúlt eltelt tíz évben 

az Unió jelentős előrehaladást ért el a 

higany szabályozása terén. 

Or. fr 

 

Módosítás  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Már a stratégia kifejtette, hogy egy 

kötelező érvényű nemzetközi megállapodás 

megtárgyalása és megkötése elsődleges 

fontosságú cél, mivel az Unió egyedül nem 

képes biztosítani az uniós polgárok 

megfelelő védelmét a higany kedvezőtlen 

egészségügyi hatásaival szemben. 

(6) Amellett, ami már a higanykezelési 

stratégiában is megállapítást nyert, 

nevezetesen, hogy egy kötelező érvényű 

nemzetközi megállapodás megtárgyalása és 

megkötése elsődleges fontosságú cél, az 

Európai Uniónak erőfeszítéseket kell 

tennie annak érdekében, hogy kitűnjön a 

világ többi szereplője közül, és valóban 

hatékony védelmet biztosítson saját 

polgárai számára a higany kedvezőtlen 

egészségügyi hatásaival szemben, és 

ezáltal helyes gyakorlatot és példát 

mutasson a minamatai egyezményt aláíró 



 

PE585.758v01-00 10/144 AM\1100259HU.doc 

HU 

valamennyi állam számára. 

Or. it 

 

Módosítás  108 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Már a stratégia kifejtette, hogy egy 

kötelező érvényű nemzetközi megállapodás 

megtárgyalása és megkötése elsődleges 

fontosságú cél, mivel az Unió egyedül nem 

képes biztosítani az uniós polgárok 

megfelelő védelmét a higany kedvezőtlen 

egészségügyi hatásaival szemben. 

(6) Már a stratégia kifejtette, hogy egy 

nemzetközi megállapodás megtárgyalása és 

megkötése elsődleges fontosságú cél, mivel 

az Unió egyedül nem képes biztosítani az 

uniós polgárok megfelelő védelmét a 

higany kedvezőtlen egészségügyi 

hatásaival szemben. 

Or. el 

 

Módosítás  109 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 2013. október 11-én az Unió és 26 

tagállama aláírta Kumamotóban a 

higanyról szóló minamatai egyezményt (a 

továbbiakban: az egyezmény)37. Így az 

Unió és annak valamennyi tagállama 

köteles megkötni, átültetni és végrehajtani 

az egyezményt38. 

(7) 2013. október 11-én az Unió és 26 

tagállama aláírta Kumamotóban a 

higanyról szóló minamatai egyezményt (a 

továbbiakban: az egyezmény)37. Az 

Európai Unióval mint szervezettel 

ellentétben Észtország és Portugália 

jelenleg nem kíván csatlakozni az 

egyezmény38 megkötéséhez, átültetéséhez 
és végrehajtásához. 

__________________ __________________ 

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

A Tanács XX/XX/XX-i XXX határozata a 

higanyról szóló minamatai egyezmény 

A Tanács XX/XX/XX-i XXX határozata a 

higanyról szóló minamatai egyezmény 
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megkötéséről (HL L […], […], […]. o). megkötéséről (HL L […], […], […]. o). 

Or. fr 

 

Módosítás  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 2013. október 11-én az Unió és 26 

tagállama aláírta Kumamotóban a 

higanyról szóló minamatai egyezményt (a 

továbbiakban: az egyezmény)37. Így az 

Unió és annak valamennyi tagállama 

köteles megkötni, átültetni és végrehajtani 

az egyezményt.38 

(7) Az Unió és 26 tagállama aláírta 

Kumamotóban a higanyról szóló 

minamatai egyezményt (a továbbiakban: az 

egyezmény)37. Így az Unió és annak 

valamennyi tagállama köteles megkötni, 

átültetni és végrehajtani az egyezményt.38 

__________________ __________________ 

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

38 A Tanács XX/XX/XX-i XXX határozata 

a higanyról szóló minamatai egyezmény 

megkötéséről (HL L […], […], […]. o). 

38 A Tanács XX/XX/XX-i XXX határozata 

a higanyról szóló minamatai egyezmény 

megkötéséről (HL L […], […], […]. o). 

Or. pl 

Indokolás 

Még nem írta alá valamennyi tagállam az egyezményt. 

 

Módosítás  111 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ha az Unió és tagállamai 

mihamarabb jóváhagyják az egyezményt, 

azzal ösztönzik az egyéb aláíró feleket, 

köztük a legnagyobb higanyfelhasználókat 

(8) Ha az európai államok 

mihamarabb jóváhagyják az egyezményt, 

azzal ösztönzik az egyéb aláíró feleket, 

köztük a legnagyobb higanyfelhasználókat 
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és -kibocsátókat az egyezmény 

jóváhagyására és végrehajtására. 

és -kibocsátókat az egyezmény 

jóváhagyására és végrehajtására. 

Or. fr 

 

Módosítás  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek csak az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek az uniós vívmányokat 

kiegészítő előírásokat kell megállapítania, 

amelyek révén biztosítható az 

egyezménynek való maradéktalan 

megfelelés, és lehetővé válik annak 

jóváhagyása és végrehajtása az Unió és 

tagállamai számára. Ennek a rendeletnek 

a stratégiával és a környezetvédelmi és 

egészségvédelmi – így különösen a 

hulladékkal kapcsolatos – uniós 

jogszabályokkal összhangban olyan új 

rendelkezéseket is meg kell állapítania, 

amelyek túlmutatnak az egyezményen. 

Or. es 

Indokolás 

Az új rendelet nem korlátozódhat az uniós jogszabályok egyezményhez való hozzáigazítására. 

Az egyezmény számos területet lefed, amelyben az Unió gyorsabb előrelépést érhetne el, és 

így létrehozná az egyezmény jövőbeli fejlődésének alapjait. 

 

Módosítás  113 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 



 

AM\1100259HU.doc 13/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek csak az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek csak az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. Ezzel kapcsolatban 

figyelembe kell venni Észtország és 

Portugália szuverén akaratát, ugyanakkor 

építő jellegű párbeszéd keretében fel kell 

kérni e tagállamokat a minamatai 

egyezmény aláírására. 

Or. fr 

 

Módosítás  114 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek csak az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek elsősorban az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. 

Or. fr 

 

Módosítás  115 

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

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek csak az uniós 

vívmányokat kiegészítő azon előírásokat 

kell megállapítania, amelyek révén 

biztosítható az egyezménynek való 

maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik 

annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió 

és tagállamai számára. 

(9) Az uniós szabályozás az 

egyezményben előírtak közül számos 

követelményt már most is tartalmaz, ezért 

ennek a rendeletnek az uniós vívmányokat 

kiegészítő előírásokat kell megállapítania, 

amelyek révén biztosítható az 

egyezménynek való maradéktalan 

megfelelés, és lehetővé válik annak 

jóváhagyása és végrehajtása az Unió és 

tagállamai számára. 

Or. en 

 

Módosítás  116 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az egyezménynél ambiciózusabb, 

további uniós szintű intézkedések 

hozhatók, amennyiben a tudomány állása 

szerint lehetővé teszik a higany káros 

hatásainak hatékony és tényleges 

csökkentését, és feltéve, ha a világ többi 

részéhez képest nem hozzák hátrányos 

versenyhelyzetbe az európai 

vállalkozásokat. Az Uniónak például 

ösztönöznie kell az újrahasznosított 

higany ipari célú felhasználását. 

Or. fr 

Indokolás 

A higanytermelés globális csökkentése és annak érdekében, hogy pozitív jelzést adjunk, az 

Unióban ösztönözni kell a higany újrahasznosítását és az újrahasznosított higany használatát. 
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Módosítás  117 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az 1102/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben39 előírt 

higanykiviteli tilalmat ki kell egészíteni a 

higany behozatalára vonatkozó, a higany 

forrásától, tervezett felhasználásától és 

eredetétől függő korlátozásokkal. Az 

említett korlátozások végrehajtásával 

kapcsolatos adminisztratív feladatokkal a 

649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel40 összhangban kijelölt nemzeti 

hatóságokat kell megbízni. 

(10) Az 1102/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben39 előírt 

higanykiviteli tilalmat ki kell egészíteni a 

hulladékártalmatlanítástól eltérő 

felhasználásra szánt higany behozatalára 

vonatkozó tiltással. Az említett 

intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 

adminisztratív feladatokkal a 649/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel40 

összhangban kijelölt nemzeti hatóságokat 

kell megbízni. 

__________________ __________________ 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

október 22-i 1102/2008/EK rendelete a 

fémhigany és egyes higanyvegyületek és -

keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a 

fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 

304., 2008.11.14., 75. o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

október 22-i 1102/2008/EK rendelete a 

fémhigany és egyes higanyvegyületek és -

keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a 

fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 

304., 2008.11.14., 75. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

július 4-i 649/2012/EU rendelete a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 

behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. 

o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

július 4-i 649/2012/EU rendelete a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 

behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az 1102/2008/EK európai (10) Az 1102/2008/EK európai 
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parlamenti és tanácsi rendeletben39 előírt 

higanykiviteli tilalmat ki kell egészíteni a 

higany behozatalára vonatkozó, a higany 

forrásától, tervezett felhasználásától és 

eredetétől függő korlátozásokkal. Az 

említett korlátozások végrehajtásával 

kapcsolatos adminisztratív feladatokkal a 

649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel40 összhangban kijelölt nemzeti 

hatóságokat kell megbízni. 

parlamenti és tanácsi rendeletnek39 

megfelelően a higanykiviteli tilalmat ki 

kell egészíteni a higany behozatalára 

vonatkozó, a higany forrásától, tervezett 

felhasználásától és eredetétől függő 

korlátozásokkal. Az említett korlátozások 

végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív 

feladatokkal a 649/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel40 

összhangban kijelölt nemzeti hatóságokat 

kell megbízni. 

__________________ __________________ 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

október 22-i 1102/2008/EK rendelete a 

fémhigany és egyes higanyvegyületek és -

keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a 

fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 

304., 2008.11.14., 75. o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

október 22-i 1102/2008/EK rendelete a 

fémhigany és egyes higanyvegyületek és -

keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a 

fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 

304., 2008.11.14., 75. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

július 4-i 649/2012/EU rendelete a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 

behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. 

o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

július 4-i 649/2012/EU rendelete a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 

behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. 

o.). 

Or. fr 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy (az e rendelet III. mellékletében engedélyezett) higanyt tartalmazó 

termékek előállításával foglalkozó iparágakban ne álljon elő hiány higanyból vagy egyes 

higanyvegyületekből, az Unió számára lehetővé kell tenni, hogy bizonyos feltételek mellett 

higanyt hozzon be. 

 

Módosítás  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az 

Unióban és világszerte a higany- és a 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az 

Unióban és világszerte a higany- és a 
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higanyvegyületek felhasználásának 

jelentős részéért felelős. 

higanyvegyületek felhasználásának 

jelentős részéért felelős; a további 

felhasználást szigorúan ellenőrizni kell és 

annak meg kell felelnie az e rendelet 3. és 

4. cikkében meghatározott feltételeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az 

Unióban és világszerte a higany- és a 

higanyvegyületek felhasználásának 

jelentős részéért felelős. 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az 

Unióban a higany- és a higanyvegyületek 

felhasználásának jelentős részéért felelős, 

feltéve, hogy az ilyen tiltás nem vezet a 

higany világszintű összkibocsátásának 

növekedéséhez. 

Or. en 

Indokolás 

Az Uniónak képesnek kell lennie a higanyhulladék olyan harmadik országokból történő 

behozatalára, amelyek nem tudják megfelelő módon kezelni a hulladékot, így csökkentve a 

higany környezetbe történő nem szándékos kibocsátásának kockázatát. 

 

Módosítás  121 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

(11) Meg kell tiltani számos olyan, a 

vonatkozó uniós jogszabályokban 
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kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az 

Unióban és világszerte a higany- és a 

higanyvegyületek felhasználásának 

jelentős részéért felelős. 

meghatározott határértékeknek nem 

megfelelő, hozzáadott higanyt tartalmazó 

termék kivitelét, behozatalát és gyártását, 

amely az Unióban és világszerte a higany- 

és a higanyvegyületek felhasználásának 

jelentős részéért felelős. 

Or. en 

Indokolás 

Nem alkalmazható kettős mérce a külső és a belső piacokra vonatkozóan. 

 

Módosítás  122 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Ez a rendelet nem akadályozhatja 

meg az olyan gyógyszerek kivitelét, 

behozatalát és gyártását, amelyek 

bizonyíthatóan komoly egészségügyi 

előnyökkel járnak, ám esetükben nem áll 

rendelkezésre alternatív higanymentes 

hatóanyag. 

Or. en 

Indokolás 

A jelentős egészségügyi előnyökkel járó, hozzáadott higanyt tartalmazó gyógyszerekre, 

amelyekben a higanyt mint hatóanyagot nem lehet helyettesíteni, nem vonatkozhat a tiltás, 

mivel ezek az 1102/2008/EK rendelet hatálya alá tartoznak. 

 

Módosítás  123 

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

Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet jogalapja kettős: 

egyrészt az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdése, másrészt annak 207. cikke 

képezi jogalapját, mivel célja egyrészt a 

környezet és az emberi egészség védelme, 

másrészt az egységes kereskedelmi 

feltételek biztosítása a higanyra, a 

higanyvegyületekre és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

behozatali és kiviteli tilalom, valamint 

korlátozások révén. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet jogalapja kettős: 

egyrészt az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdése, másrészt annak 207. cikke 

képezi jogalapját, mivel célja egyrészt a 

környezet és az emberi egészség védelme, 

másrészt az egységes kereskedelmi 

feltételek biztosítása a higanyra, a 

higanyvegyületekre és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

behozatali és kiviteli tilalom, valamint 

korlátozások révén. 

(12) Mivel e rendelet fő célja a 

környezet és az emberi egészség védelme a 

higany negatív hatásaitól, a rendelet 

jogalapjának az EUMSZ 192. cikke (1) 

bekezdésének kell lennie. 

Or. en 

Indokolás 

A jogalapnak a jogszabályok és az egyezmény fő célkitűzését, azaz az emberi egészség és a 

környezet védelmét kell tükröznie. 
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Módosítás  125 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet jogalapja kettős: 

egyrészt az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdése, másrészt annak 207. cikke 

képezi jogalapját, mivel célja egyrészt a 

környezet és az emberi egészség védelme, 

másrészt az egységes kereskedelmi 

feltételek biztosítása a higanyra, a 

higanyvegyületekre és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

behozatali és kiviteli tilalom, valamint 

korlátozások révén. 

(12) A módosítás a magyar nyelvi 

változatot nem érinti. 

Or. fr 

Indokolás 

A higany határokon átnyúló jellege miatt e rendeletnek külső dimenziót is tartalmaznia kell 

annak érdekében, hogy a harmadik országokban ösztönözzük a higanyszennyezés 

csökkentését. Egyértelmű példa erre az Unióba stabilizálás céljából behozott higanyhulladék, 

amely olyan harmadik országokból származik, amelyeknek nincsenek pénzügyi forrásaik az 

ilyen veszélyes hulladékok megfelelő kezelésére és/vagy amelyek nem rendelkeznek akkora 

mennyiségű hulladékkal, amely indokolttá tenné egy stabilizáló egység építését. 

 

Módosítás  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet jogalapja kettős: 

egyrészt az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdése, másrészt annak 207. cikke 

képezi jogalapját, mivel célja egyrészt a 

környezet és az emberi egészség védelme, 

másrészt az egységes kereskedelmi 

feltételek biztosítása a higanyra, a 

(12) E rendelet jogalapjának az 

EUMSZ 192. cikke (1) bekezdésének kell 

lennie, mivel célja a környezet és az 

emberi egészség védelme. A higanyra, a 

higanyvegyületekre és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

behozatali és kiviteli tilalmat, valamint 
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higanyvegyületekre és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

behozatali és kiviteli tilalom, valamint 

korlátozások révén. 

korlátozásokat ezért környezetvédelmi és 

emberi egészségügyi megfontolásoknak 

kell alávetni. 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A higanybehozatal és a stabilizált 

vagy részlegesen stabilizált 

higanyhulladék tárolásának csökkentése 

érdekében ösztönözni kell az 

újrahasznosított higany lehetőség szerinti 

felhasználását. 

Or. fr 

 

Módosítás  128 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A rendelet alkalmazása nem sérti az 

alkalmazandó uniós jog azon előírásait, 

amelyek szigorúbb követelményeket 

fektetnek le az ilyen termékek, többek 

között azok maximális higanytartalma 

kapcsán. 

(13) A rendelet alkalmazása nem sérti az 

alkalmazandó uniós jog azon előírásait, 

amelyek szigorúbb követelményeket 

fektetnek le az ilyen termékek, többek 

között, de nem kizárólagosan azok 

maximális higanytartalma kapcsán. 

Or. fr 

Indokolás 

Nem járna kedvező egészségügyi és környezeti hatással az, ha megtiltanánk az olyan termékek 
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harmadik országokba történő kivitelét, amelyek az uniós határértéknél nagyobb, de az 

egyezménynek megfelelő higanymennyiséget tartalmaznak, mivel a külföldi vállalkozások 

továbbra is értékesíthetnének ilyen termékeket az EU-n kívül. Ez csak az európai 

vállalkozásokat hozná hátrányos helyzetbe, miközben a külföldi vállalkozások termelési 

feltételei nem mindig biztosítanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az EU. 

 

Módosítás  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) E rendelet célja, hogy védje az 

emberi egészséget, ugyanakkor biztosítsa 

az olyan, higanyt tartalmazó 

gyógyszerkészítmények és gyógyászati 

termékek rendelkezésre állását, amelyek 

igazolt egészségügyi előnyöket 

biztosítanak, és amelyeknek nincs 

higanymentes alternatívája. 

Or. fr 

 

Módosítás  130 

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

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

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az EUMSZ 193. cikkével 

összhangban e rendelet nem tarthatja 

vissza a tagállamokat ennél szigorúbb 

védelmi intézkedések bevezetésétől vagy 

megtartásától, feltéve, hogy ezek az 

intézkedések összeegyeztethetők a 

Szerződésekkel és a Bizottságot 

értesítették róluk. 

Or. en 
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Módosítás  131 

Susanne Melior 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat az ilyen 

gyártási folyamatokból eredő teljes 

higanykibocsátás 2010-es szinthez képest 

50 %-kal történő csökkentése céljából 

2020-ig a környezetvédelmi és 

egészségügyi hatások féken tartása 

érdekében. Intézkedéseket kell tenni a 

higanyhasználat csökkentése és az ilyen 

gyártási folyamatokból való lehető 

leggyorsabb, de mindenesetre az 

egyezmény hatálybalépésétől számított 10 

éven belül történő fokozatos kivezetése 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat az ilyen 

gyártási folyamatokból eredő teljes 

higanykibocsátás 2010-es szinthez képest 

50 %-kal történő csökkentése céljából 

2020-ig a környezetvédelmi és 
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egészségügyi hatások féken tartása 

érdekében. Intézkedéseket kell tenni a 

higanyhasználat csökkentése és az ilyen 

gyártási folyamatokból való lehető 

leggyorsabb, de mindenesetre az 

egyezmény hatálybalépésétől számított 10 

éven belül történő fokozatos kivezetése 

érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A minamatai egyezménynek való megfelelés érdekében az Uniónak az egyezmény II. részének 

B. mellékletében található szövegezést kell átvennie. 

 

Módosítás  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem 

válik lehetővé higanymentes eljárással, 

meg kell határozni a higanyt felhasználó 

gyártási eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Már léteznek alternatív módszerek 

a nátrium- vagy a kálium-etilát és -metilát 

higanymentes gyártására, ideiglenesen 

meg kell határozni a higanyt felhasználó 

gyártási eljárásra vonatkozó szabályokat. 

Ezenkívül annak érdekében, hogy 

biztosítsuk a lehetőséget az iparág 

számára, hogy kellő időben megtegyék a 

szükséges befektetéseket, a lehető 

leghamarabb meg kell határozni a higany 

nátrium- vagy kálium-etilát és -metilát 

gyártása során történő használata 

betiltásának időpontját. 

Or. es 

Indokolás 

Már léteznek olyan alternatívák, amelyek kiváltják a higanyt a nátrium- vagy a kálium-etilát 

és -metilát gyártásából. Az egyezmény a „felhasználás mielőbbi megszüntetésére” szólítja fel 

a részes Feleket. A módosításokban azt javasolja, hogy ez 2023-ban történjen meg. 



 

AM\1100259HU.doc 25/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

Módosítás  134 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem 

válik lehetővé higanymentes eljárással, 

meg kell határozni a higanyt felhasználó 

gyártási eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Idővel be kell tiltani a higanyt 

felhasználó gyártási eljárással készült 

nátrium- vagy kálium-metilát vagy -etilát 

előállítását. Mindaddig, amíg a kálium-

metilát és -etilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, az 

eltérési időszakot korlátozott időszakra 

és/vagy addig kell kiterjeszteni, amíg 

valamely higanymentes eljárást 

műszakilag és gazdaságilag életképesnek 

nem ítélnek. 

Or. fr 

 

Módosítás  135 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat. Minél 

hamarabb megvalósítható higanymentes 

gyártási folyamatokkal kell fokozatosan 

kivezetni és helyettesíteni a higanyt. 

Or. en 
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Módosítás  136 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a higanyt felhasználó gyártási 

eljárásra vonatkozó szabályokat. 

(14) Be kell tiltani a nátrium- vagy a 

kálium-etilát és -metilát higanyt 

felhasználó gyártását. Mindaddig, amíg a 

kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik 

lehetővé higanymentes eljárással, meg kell 

határozni a működési feltételeket és az 

ilyen gyártás kivezetésének időtartamát. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A hozzáadott higanyt tartalmazó új 

termékek gyártása és forgalomba hozatala, 

valamint a higanyt felhasználó új gyártási 

eljárások alkalmazása növelné a higany és 

a higanyvegyületek uniós felhasználását és 

kibocsátását. Ezért az ilyen új 

tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak 

rendelkezésre nem áll olyan értékelés, 

amely bizonyítja, hogy jelentős 

környezetvédelmi és egészségügyi előnyök 

érhetők el ezek használata révén, és nem 

állnak rendelkezésre hasonlóan előnyös, 

műszakilag kivitelezhető és gazdaságilag 

életképes higanymentes alternatívák. 

(15) A hozzáadott higanyt tartalmazó új 

termékek gyártása és forgalomba hozatala, 

valamint a higanyt felhasználó új gyártási 

eljárások alkalmazása növelné a higany és 

a higanyvegyületek uniós felhasználását és 

kibocsátását. Ezért az ilyen új 

tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak 

rendelkezésre nem áll olyan értékelés, 

amely bizonyítja, hogy jelentős 

egészségügyi előnyök érhetők el ezek 

használata révén, és nem állnak 

rendelkezésre hasonlóan előnyös 

higanymentes alternatívák. 

Or. it 
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Módosítás  138 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A hozzáadott higanyt tartalmazó új 

termékek gyártása és forgalomba hozatala, 

valamint a higanyt felhasználó új gyártási 

eljárások alkalmazása növelné a higany és 

a higanyvegyületek uniós felhasználását és 

kibocsátását. Ezért az ilyen új 

tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak 

rendelkezésre nem áll olyan értékelés, 

amely bizonyítja, hogy jelentős 

környezetvédelmi és egészségügyi előnyök 

érhetők el ezek használata révén, és nem 

állnak rendelkezésre hasonlóan előnyös, 

műszakilag kivitelezhető és gazdaságilag 

életképes higanymentes alternatívák. 

(15) A hozzáadott higanyt tartalmazó új 

termékek gyártása és forgalomba hozatala, 

valamint a higanyt felhasználó új gyártási 

eljárások alkalmazása növelné a higany és 

a higanyvegyületek uniós felhasználását és 

kibocsátását. Ezért az ilyen új 

tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak 

rendelkezésre nem áll a kockázatokról és 

előnyökről szóló olyan értékelés, amely 

bizonyítja, hogy jelentős környezetvédelmi 

és egészségügyi előnyök érhetők el ezek 

használata révén, és nem állnak 

rendelkezésre hasonlóan előnyös, 

műszakilag kivitelezhető higanymentes 

alternatívák. 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kisipari és kisüzemi 

aranybányászat során világszerte jelentős 

mennyiségű higany és higanyvegyület 

kerül felhasználásra és kibocsátásra is, 

ezért ezt a tevékenységet szabályozni kell. 

(16) A kisipari és kisüzemi 

aranybányászat során világszerte jelentős 

mennyiségű higany és higanyvegyület 

kerül felhasználásra és kibocsátásra is, 

ezért ezt a tevékenységet sürgősen 

szabályozni kell. 

Or. el 
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Módosítás  140 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A higanyhulladékok 

nyomonkövethetősége alapvető 

fontosságú a hulladékok kezelésének és 

megfelelő ártalmatlanításának biztosítása, 

valamint illegális felhasználásuk 

megakadályozása érdekében. Ezért uniós 

szinten a teljes higanyhulladék-kezelési 

láncban hatékony nyomonkövethetőségi 

rendszert kell bevezetni. 

Or. fr 

 

Módosítás  141 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Tekintettel a megújuló 

erőforrásoknak az uniós tagállamokban 

történő fejlesztésére és támogatására 

irányuló erőfeszítésekre, a biomassza 

hozzájárulása a higanykibocsátáshoz 

azonnali figyelmet igényel. 

Or. el 

 

Módosítás  142 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) A szájhigiénével kapcsolatos 

tudatosságnövelés és oktatás a 

leghatékonyabb módja a fogszuvasodás 

megelőzésének, és ennek következtében az 

olyan fogkezelések kisebb mértékű 

alkalmazásának, mint a fogászati 

amalgám. A tagállamoknak például 

nemzeti célok kitűzésével kell 

előmozdítaniuk a szájhigiénét. 

Or. fr 

Indokolás 

Fontos, hogy a különféle fogkezelési módszerek alkalmazásának csökkentése érdekében a 

tényleges problémát oldjuk meg. A szájhigiéné előmozdítása hatékony megelőzési módszer a 

fogszuvasodás elkerülésére, ami nemzeti hatáskörbe tartozik. Ez az intézkedés az egyezmény 

ajánlásai között szerepel. 

 

Módosítás  143 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott, előre adagolt fogászati 

amalgám és az amalgám-szeparátorok 

használatát, hogy mind a fogászokat, mind 

a pácienseket megvédjük a higanynak való 

kitettségtől, valamint hogy a keletkező 

higanyhulladék ne kerülhessen a 

környezetbe, hanem szelektív gyűjtés után 

megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá. 

Az amalgám-szeparátorok 

hatékonyságának biztosítása érdekében 

minimális teljesítmény-feltételeket kell 

biztosítani uniós szinten a felszerelésekre 

és az amalgám-hulladékok fogászok általi 

kezelésére vonatkozóan. Figyelembe véve 

a fogászati ágazat érintett vállalkozásainak 
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jellemző méretét, indokolt kellő időt 

biztosítani az új előírásokhoz való 

alkalmazkodásra. 

Or. fr 

Indokolás 

Az előre adagolt kifejezés azt kívánja pontosítani, hogy a kapszulák egy fogkezelésre, egyszer 

használatosak, tehát nem használhatók fel újra. 

 

Módosítás  144 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

(17) A fogászati amalgám használatát 

be kell tiltani a gyermekek, a terhes nők és 

a szoptató anyák kezelése során, és célul 

kell kitűzni a használatának fokozatos 

kivezetését valamennyi páciens 

kezeléséből és a fogászati képzésekből. A 

fogászatban kötelezővé kell tenni a 

minimális megtartási hatékonysággal 

rendelkező amalgám-szeparátorok 

használatát, hogy mind a fogászokat, mind 

a pácienseket megvédjük a higanynak való 

kitettségtől, valamint hogy a keletkező 

higanyhulladék ne kerülhessen a 

környezetbe, hanem szelektív gyűjtés után 

megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá. 

Figyelembe véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Michèle Rivasi 



 

AM\1100259HU.doc 31/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell 

tenni a kapszulázott fogászati amalgám és 

az amalgám-szeparátorok használatát, 

hogy mind a fogászokat, mind a 

pácienseket megvédjük a higanynak való 

kitettségtől, valamint hogy a keletkező 

higanyhulladék ne kerülhessen a 

környezetbe, hanem szelektív gyűjtés után 

megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá. 

Figyelembe véve a fogászati ágazat 

érintett vállalkozásainak jellemző méretét, 

indokolt kellő időt biztosítani az új 

előírásokhoz való alkalmazkodásra. 

(17) A kapszulázott fogászati amalgám 

és az amalgám-szeparátorok használata az 

Európai Unióban már széles körben 

elterjedt. Ezek az intézkedések a fogászati 

amalgám és az amalgámhulladékok 

gyűjtésén és megfelelő kezelésén felül 

ugyan e terület higanykibocsátásának 

csökkentésében elégségesnek tekinthetők, 

azonban nem kezelik a higany iránti 

folyamatos uniós kereslet problémáját és 

annak környezetre gyakorolt káros 

hatásait. A fogorvosok, a betegek és a 

környezet higanykitettséggel szembeni 

védelme érdekében a fogászati amalgám 

használatát fokozatosan meg kell 

szüntetni, ahogy az már számos uniós 

országban megtörtént. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó kisebb módosításokat végzett a 19. módosításon, hogy pontosítsa az amalgám-

szeparátorok célját. 

 

Módosítás  146 

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

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 
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ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra, és arra ösztönözni a 

fogászati ágazatot, hogy fokozatosan és 

folyamatosan csökkentse a fogászati 

amalgám használatát. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell 

tenni a kapszulázott fogászati amalgám és 

az amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, 

indokolt kellő időt biztosítani az új 

előírásokhoz való alkalmazkodásra. 

(17) A higany fogászati 

felhasználásának teljes 

megszüntetéséigkötelezővé kell tenni a 

kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. 

Or. it 

 

Módosítás  148 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

ne kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő 

hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe 

véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni 

a kapszulázott fogászati amalgám és az 

amalgám-szeparátorok használatát, hogy 

mind a fogászokat, mind a pácienseket 

megvédjük a higanynak való kitettségtől, 

valamint hogy a keletkező higanyhulladék 

semmilyen körülmények között ne 

kerülhessen a környezetbe, hanem 

szelektív gyűjtés után megfelelő és 

törvényes hulladékkezelésnek vessék alá. 

Figyelembe véve a fogászati ágazat érintett 

vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt 

kellő időt biztosítani az új előírásokhoz 

való alkalmazkodásra. 

Or. el 

 

Módosítás  149 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A tagállamokat fel kell szólítani 

arra, hogy támogassák az egyetemi 

hallgatók és a fogorvosok higanymentes 

alternatívákkal kapcsolatos képzését, 

különösen az olyan sérülékeny csoportok 

esetében, mint a terhes nők és a 

gyermekek, másrészt a meglévő 

anyagokkal és a kezelési technikákkal 

kapcsolatos ismeretek javítása, valamint 

új anyagok kifejlesztése érdekében 

ösztönözzék a szájhigiénével kapcsolatos 

kutatás és innováció fejlesztését. 

Or. fr 

Indokolás 

Ösztönözni kell a kezeléshez használható anyagokkal kapcsolatos kutatást, különösen az 
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olyan új anyagok tekintetében, amelyekről most még kevés ismerettel rendelkezünk, ami nem 

teszi lehetővé a teljes körű kockázatelemzést. Ez az intézkedés az egyezmény ajánlásai között 

szerepel. 

 

Módosítás  150 

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

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

Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A minamatai egyezmény részes 

felei vállalták, hogy intézkedéseket hoznak 

annak érdekében, hogy ösztönözzék a 

szakmai szervezeteket és fogászati 

iskolákat arra, hogy a fogászokat és a 

tanulókat higanymentes helyreállítási 

alternatívákra és a bevált kezelési 

gyakorlatok népszerűsítésére tanítsák és 

képezzék; az ilyen intézkedéseket a 

2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet1a felülvizsgálata során figyelembe 

kell venni. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 

irányelve a szakmai képesítések 

elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 

22. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  151 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17b) A fémhigany tartós tárolását 

kerülni kell, hogy biztosítani lehessen, 

hogy árucikként ne legyen elérhető. A 

fémhigany hosszú távú, biztonságos 

ártalmatlanításának biztosítása érdekében 

szilárd halmazállapotúvá kell változtatni a 

tartós tárolás előtt. 

Or. en 

 

Módosítás  152 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17c) 2017-ig több mint 6 000 tonna 

fémhiganyt fognak termelni az Unióban 

főleg a higanycelláknak a klóralkálival 

foglalkozó iparágban való – a 

2013/732/EU bizottsági végrehajtási 

határozatnak1a megfelelő – kötelező 

leszerelése következtében. A folyékony 

higanyhulladék megszilárdítására 

korlátozottan rendelkezésre álló kapacitás 

miatt a folyékony higanyhulladék 

átmeneti tárolását az összes 

higanyhulladék megszilárdításához 

szükséges ideig meg kell engedni e 

rendeletben, ám a tárolás kizárólag 

földfelszín feletti létesítményekben 

végezhető. 

 __________________ 

 1a A Bizottság 2013. december 9-i 

2013/732/EU végrehajtási határozata az 

ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti elérhető legjobb technikákkal 

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a 

klóralkáligyártás tekintetében történő 
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meghatározásáról (HL L 332, 2013.12.11., 

34. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1999/31/EK tanácsi 

irányelvben41 a higanyhulladék átmeneti 

tárolása tekintetében előírt követelmények 

nagy részét alkalmazni kell a 

higanyhulladék földfelszín alatti tartós 

tárolása tekintetében is. Bizonyos 

követelmények alkalmazandóságát az 

egyes földfelszín alatti tárolók konkrét 

jellemzőitől kell függővé tenni, amit az 

1999/31/EK irányelv végrehajtásáért 

felelős tagállami illetékes hatóságoknak 

kell megállapítaniuk. 

törölve 

__________________  

41 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK 

irányelve a hulladéklerakókról (HL L 

182., 1999.7.16., 1. o.). 

 

Or. es 

Indokolás 

A javaslat szerint az átmeneti tárolásra vonatkozó követelményeknek meg kell egyezniük a 

tartós tárolásra vonatkozó követelményekkel. Ugyanakkor a bizottsági javaslat ezen alapvető 

fontosságú elemét nem támasztja alá hatásvizsgálat. 

 

Módosítás  154 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1999/31/EK tanácsi 

irányelvben41 a higanyhulladék átmeneti 

tárolása tekintetében előírt követelmények 

nagy részét alkalmazni kell a 

higanyhulladék földfelszín alatti tartós 

tárolása tekintetében is. Bizonyos 

követelmények alkalmazandóságát az 

egyes földfelszín alatti tárolók konkrét 

jellemzőitől kell függővé tenni, amit az 

1999/31/EK irányelv végrehajtásáért 

felelős tagállami illetékes hatóságoknak 

kell megállapítaniuk. 

törölve 

__________________  

41 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK 

irányelve a hulladéklerakókról (HL L 

182., 1999.7.16., 1. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1999/31/EK tanácsi 

irányelvben41 a higanyhulladék átmeneti 

tárolása tekintetében előírt követelmények 

nagy részét alkalmazni kell a 

higanyhulladék földfelszín alatti tartós 

tárolása tekintetében is. Bizonyos 

követelmények alkalmazandóságát az 

egyes földfelszín alatti tárolók konkrét 

jellemzőitől kell függővé tenni, amit az 

1999/31/EK irányelv végrehajtásáért 

felelős tagállami illetékes hatóságoknak 

kell megállapítaniuk. 

(18) Az emberi egészség és a környezet 

károsításának elkerülése, valamint az 

illegális felhasználás megakadályozása 

érdekében be kell tiltani a folyékony 

higany tartós tárolását. 

__________________  
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41 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK 

irányelve a hulladéklerakókról (HL L 

182., 1999.7.16., 1. o.). 

 

Or. fr 

 

Módosítás  156 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1999/31/EK tanácsi 

irányelvben41 a higanyhulladék átmeneti 

tárolása tekintetében előírt követelmények 

nagy részét alkalmazni kell a 

higanyhulladék földfelszín alatti tartós 

tárolása tekintetében is. Bizonyos 

követelmények alkalmazandóságát az 

egyes földfelszín alatti tárolók konkrét 

jellemzőitől kell függővé tenni, amit az 

1999/31/EK irányelv végrehajtásáért 

felelős tagállami illetékes hatóságoknak 

kell megállapítaniuk. 

(18) A higanyhulladékot végleges 

ártalmatlanítása előtt meg kell 

szilárdítani. A korlátozott ideig tartó 

átmeneti tárolás a korlátozott 

megszilárdítási kapacitás miatt szükséges. 

A földfelszín alatti tárolólétesítmények 

stabilitásának visszatérő problémáiból 

adódóan a megszilárdított 

higanyhulladékot kizárólag megfelelő 

földfelszín feletti létesítményekben, 

megfelelő körülmények között lehet 

ártalmatlanítani. Az 1999/31/EK tanácsi 

irányelvben41 a higanyhulladék átmeneti 

tárolása tekintetében előírt követelmények 

nagy részét alkalmazni kell a 

megszilárdított higanyhulladék 

ártalmatlanítása tekintetében is. 

__________________ __________________ 

41A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK 

irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 

1999.7.16., 1. o.). 

41A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK 

irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 

1999.7.16., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A tiszta higany folyékony halmazállapotú. A folyékony higany ilyen állapotban nem 

ártalmatlanítható és nem tárolható a korlátozott kapacitás miatti későbbi megszilárdítás előtti 

átmeneti tárolás kivételével. A földfelszín alatti tárolólétesítmények stabilitásának visszatérő 

problémáiból adódóan a megszilárdított higanyhulladékot kizárólag megfelelő földfelszín 

feletti létesítményekben, megfelelő körülmények között lehet ártalmatlanítani. 
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Módosítás  157 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A szennyezett területek 

hozzájárulnak a higany 

újramobilizálódásához, 

újrakibocsátásához, valamint levegőbe, 

talajba és vízbe való kibocsátásához. Az 

elhagyott szennyezett területekre 

vonatkozó átfogó tájékoztatás hiánya 

miatt szükség van egy nyilvántartás 

létrehozására, illetve az összes uniós 

szennyezett terület kezelésével 

kapcsolatban iránymutatásokra is szükség 

van. Az említettek kidolgozásának 

lehetővé tétele érdekében az EUMSZ 290. 

cikkével összhangban a Bizottságot fel 

kell hatalmazni, hogy a higany vagy 

higanyvegyületek által szennyezett 

területek ökológiailag fenntartható 

kezelésére és helyreállítására vonatkozó 

módszerek és megközelítések 

megállapításával kapcsolatban – „a 

szennyező fizet” elvének megfelelően – 

jogi aktusokat fogadjon el. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó kisebb módosításokat végzett a 21. módosításon, hogy hivatkozási alapot 

biztosítson „a szennyező fizet” elv számára. 

 

Módosítás  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Tartózkodni kell az előzetesen nem 

kezelt, hulladéknak minősülő fémhigany 

tartós tárolásától a benne rejlő kockázatok 

miatt, mivel egy folyékony halmazállapotú 

veszélyes anyagról van szó. A 

higanyhulladék tartós tárolása előtt az 

1999/31/EK irányelv 6. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően el kell 

végezni az anyag stabilizálásához és 

megszilárdításához kapcsolódó 

műveleteket az említett kockázatok 

csökkentése céljából. A higanyhulladék 

tartós tárolása (vagy ártalmatlanítása) 

kizárólag annak megszilárdítása után 

lehetséges. 

Or. es 

Indokolás 

A fémhigany folyékony, amelynek kezelése nagyobb kockázatot rejt magában, mintha szilárd 

anyag lenne. Az 1999/31/EK irányelv tiltja a folyékony hulladék hulladéklerakókban való 

leadását. Ennek analógiájára és a veszélyes mivoltára tekintettel ugyanez vonatkozik a 

higanyhulladékokra is. A kockázatok minimalizálása érdekében a tartós tárolás kizárólag 

akkor engedélyezhető, ha a higanyhulladékokat előzetesen stabilizálták és megszilárdították. 

 

Módosítás  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) Alaposan ki kell vizsgálni a 

földfelszín alatti vagy sóbányákban való 

tartós tárolás biztonsági kockázatait, mivel 

nem léteznek olyan tanulmányok, amelyek 

megfelelő módon értékelnék a 

higanyhulladék ilyen formájú tárolásával 

kapcsolatos kockázatokat. A Bizottság 

ajánlásokat fogalmazhat meg a 

higanyhulladékok tartós tárolására 
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szolgáló létesítményekre vonatkozóan. 

Emellett javasolhatja az 1999/31/EK 

irányelv felülvizsgálatát. 

Or. es 

Indokolás 

A javaslat szerint a földfelszín alatti tárolás a higanyhulladék ártalmatlanításának leginkább 

előnyben részesített módja, és a sóbányákat a többi földfelszín alatti létesítmény számára 

követendő biztonsági „sztenderdként” határozza meg. A javaslat e két pontja nincs 

megfelelően alátámasztva. Meg kell vizsgálni, hogy a sóval való borítás nagyobb biztonságot 

nyújt-e egy föld alatti üregnek. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a higanyhulladék 

tulajdonságaira tekintettel a hulladék földfelszín alatti vagy földfelszín feletti tárolása a 

megfelelőbb. 

 

Módosítás  160 

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

Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Annak érdekében, hogy az uniós 

jogot mindenkor hozzá lehessen igazítani 

az egyezmény részes feleinek 

konferenciája által hozott, az Unió által is 

támogatott határozatokhoz, felhatalmazást 

kell adni a Bizottságnak az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelő jogi aktusok 

elfogadására a rendelet mellékleteinek 

módosításai, valamint a rendeletnek a 

higany és a higanyvegyületek 

környezetvédelmi szempontból 

biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó 

újabb műszaki követelményekkel való 

kiegészítése tekintetében. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság megfelelő 

konzultációkat folytasson előkészítő 

munkája során, szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és megszövegezése során a 

Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 

a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 

(19) Annak érdekében, hogy az uniós 

jogot mindenkor hozzá lehessen igazítani 

az egyezmény részes feleinek 

konferenciája által hozott, az Unió által is 

támogatott határozatokhoz, felhatalmazást 

kell adni a Bizottságnak az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelő jogi aktusok 

elfogadására a rendelet mellékleteinek 

módosításai tekintetében. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság megfelelő 

konzultációkat folytasson előkészítő 

munkája során, szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és megszövegezése során a 

Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 

a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 

kellő időben és megfelelő módon 

továbbítsa az Európai Parlament és a 

Tanács részére. 
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kellő időben és megfelelő módon 

továbbítsa az Európai Parlament és a 

Tanács részére. 

Or. en 

 

Módosítás  161 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) E rendelet végrehajtása egységes 

feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni az higanyt tartalmazó új termékek 

és a higanyt használó új gyártási eljárások 

engedélyezése, valamint a jelentéstételi 

követelmények meghatározása 

tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek42 megfelelően kell 

gyakorolni. 

(20) Felhatalmazást kell továbbá adni a 

Bizottságnak az EUMSZ 290. cikkének 

megfelelő jogi aktusok elfogadására a 

higanyt tartalmazó új termékek és a 

higanyt használó új gyártási eljárások 

engedélyezése és betiltása, illetve a 

higany, a higanyvegyületek és a 

higanykeverékek környezetvédelmi 

szempontból biztonságos átmeneti 

tárolására vonatkozó műszaki 

követelmények tekintetében. 

__________________  

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  162 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 



 

AM\1100259HU.doc 43/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Mivel e rendelet célja, nevezetesen 

az emberi egészség és a környezet magas 

szintű védelme a higannyal szemben, 

méghozzá a higanyra és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

kiviteli és behozatali tilalom, a gyártási 

eljárásokban, termékekben, kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban, valamint a 

fogászati amalgámban a higany 

használatára vonatkozó korlátozások, 

továbbá a higanyhulladékra vonatkozó 

kötelezettségek előírása révén a tagállamok 

által nem valósítható meg kielégítő módon, 

hanem a higanyszennyezés és a szükséges 

intézkedések határokon átnyúló jellege 

miatt uniós szinten jobban elérhető, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 

eléréséhez szükséges mértéket, 

(24) Mivel e rendelet célja, nevezetesen 

az emberi egészség és a környezet magas 

szintű védelme a higannyal szemben, 

méghozzá a higanyra és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó 

kiviteli és behozatali tilalom, a gyártási 

eljárásokban, termékekben, higany 

alkalmazásával történő kisipari és 

kisüzemi aranybányászatban, valamint a 

fogászati amalgámban a higany 

használatára vonatkozó korlátozások, 

továbbá a higanyhulladékra vonatkozó 

kötelezettségek előírása révén a tagállamok 

által nem valósítható meg kielégítő módon, 

hanem a higanyszennyezés és a szükséges 

intézkedések határokon átnyúló jellege 

miatt uniós szinten jobban elérhető, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 

eléréséhez szükséges mértéket, 

Or. fr 

 

Módosítás  163 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet a higany, a higanyvegyületek, 

a higanytartalmú keverékek és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékek 

kereskedelmére, gyártására, használatára és 

átmeneti tárolására, valamint a 

higanyhulladék kezelésére vonatkozó 

intézkedéseket és feltételeket állapít meg. 

Ez a rendelet a higany, a higanyvegyületek, 

a higanytartalmú keverékek és a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termékek 

kereskedelmére, gyártására, használatára és 

tárolására, valamint a higanyhulladék 

kezelésére vonatkozó intézkedéseket és 

feltételeket állapít meg. 

Or. en 
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Módosítás  164 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. „higanyvegyület”: olyan anyag, 

amely higanyatomokból és egy vagy több 

olyan egyéb kémiai elem atomjából áll, 

amelyek csak kémiai reakciók révén 

választhatók szét különböző 

komponensekre; 

Or. en 

 

Módosítás  165 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) „higany elsődleges kitermelése”: 

minden olyan bányászati tevékenység, 

amelynek fő célja higany nyerése. 

(6) „higany elsődleges kitermelése”: 

minden olyan bányászati tevékenység, 

amelynek fő célja higany nyerése. A 

kitermelés nem tévesztendő össze a nem 

elhanyagolható mértékű kisipari és 

kisüzemi aranybányászati és -feldolgozási 

tevékenységekkel, amelyek során higanyt 

és higanyvegyületeket használhatnak fel; 

Or. fr 

 

Módosítás  166 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. „átmeneti tárolás”: a hulladékként 

megjelölt higany vagy higanyvegyületek 

tárolása a higanyhulladék későbbi 

megszilárdításáig és ártalmatlanításáig 

tartó átmeneti időszakban; 

Or. en 

Indokolás 

Be kell vezetni az átmeneti tárolás fogalmát, mivel az átmeneti tárolás kulcsszerepet játszik a 

higanyhulladék kezelésében. Ezt a megszilárdítás és a végleges ártalmatlanítás közötti 

lépésnek kell tekinteni. 

 

Módosítás  167 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a) „átmeneti tárolás“: a 

higanyhulladékok korlátozott ideig, a 

végleges ártalmatlanításig történő 

tárolása. 

Or. fr 

Indokolás 

Az átmeneti tárolás a higanyhulladékok kezelését (a hulladék stabilizálását) megelőző 

szakasz. A higanyhulladékot a tartós tárolás előtt stabilizálni vagy részlegesen stabilizálni 

kell. 

 

Módosítás  168 

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

Dantin, Renate Sommer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdés nem alkalmazandó az I. 

mellékletben felsorolt higanyvegyületek 

laboratóriumi kísérletekhez szükséges 

mennyiségekben való kivitelére. 

Az első albekezdés nem alkalmazandó az I. 

mellékletben felsorolt higanyvegyületek 

laboratóriumi kísérletekhez szükséges 

mennyiségekben való kivitelére, a 

fogászati amalgám helyszíni gyártására 

szolgáló, előre adagolt kapszulákban 

kiszerelt higanyra, az 

allergiavizsgálatokhoz használt 

vakcinákra és anyagokra, illetve a 

homeopátiás és antropozófikus 

gyógyszerek gyártásához szánt higanyra 

vagy higanyvegyületekre, továbbá ezek 

gyógyszerhatóanyagaira. 

Or. en 

Indokolás 

A 3. cikk első bekezdése kiviteli tilalmat ír elő a higanyra és az I. mellékletben felsorolt olyan 

higanyvegyületekre és higanykeverékekre, amelyeket orvosi célú nyersanyagként használnak 

fel, és amelyek nem helyettesíthetők. Ez meggátolja ezeknek a nyersanyagoknak és 

féltermékeknek az Unión kívüli vállalatokhoz való kivitelét, és csökkenti a homeopátiás és 

antropozófikus, hozzáadott higanyt tartalmazó gyógyszerek hozzáférhetőségét. Ezen 

változtatni kell. 

 

Módosítás  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az első albekezdés nem vonatkozik az 

európai gyógyszerkönyv szerint gyártott 

homeopátiás készítmények 

gyógyszerhatóanyagának 

nyersanyagaként használt higany és az I. 

mellékletben felsorolt higanyvegyületek és 

higanykeverékek kivitelére, amennyiben 

az alábbi feltételek teljesülnek: 

 –  a gyártó éves megfelelőségi 

jelentést készít és nyújt be a tagállami 
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illetékes hatóságnak a higannyal 

kapcsolatos valamennyi tevékenységére 

vonatkozóan; 

 –  a gyógyszer gyógyszerként való 

forgalmazását engedélyezte a tagállami 

illetékes hatóság; valamint 

 –  a gyártó betartja az ezekre a 

termékekre vonatkozó, a tagállami 

illetékes hatóság által megállapított 

biztonsági értékelési követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az I. mellékletben fel nem sorolt 

higanykeverékek higany kinyerése céljából 

történő kivitele szintén tilos. 

(2) Az I. mellékletben fel nem sorolt 

higanykeverékek higany kinyerése céljából 

történő kivitele szintén tilos az Európai 

Unió, az Európai Gazdasági Közösség és 

Svájc területén kívül. 

Or. en 

Indokolás 

E rendelkezés célja a higany és a higanyvegyületek lerakásának és felesleges távolságokra 

történő szállításának betiltása, ugyanakkor engedélyezi ezeknek az anyagoknak a nagy 

higanyhulladék-kezelő kapacitással rendelkező országokba való kivitelét. 

 

Módosítás  171 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A higany, valamint az I. mellékletben A higany, valamint az I. mellékletben 
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felsorolt higanytartalmú keverékek 

behozatala a hulladékként való 

ártalmatlanítástól eltérő célra tilos. 

felsorolt higanyvegyületek és 

higanytartalmú keverékek behozatala tilos. 

 Ugyanakkor a higany, valamint az I. 

mellékletben felsorolt higanytartalmú 

keverékek hulladékként való behozatala 

2028. január 1-től tilos. 

Or. en 

Indokolás 

Bár logikusnak tűnik az, hogy ahhoz, hogy segítsük a harmadik országokat a biztonságos 

ártalmatlanításban, megengedjük a higany behozatalát ezekből az országokból, hosszú távon 

képessé kell tennünk ezeket az országokat arra, hogy saját maguk kezeljék a 

higanyhulladékot, és így elkerüljük a veszélyes szállítást. Ezért az ártalmatlanítási célú 

behozatal 10 évig engedélyezett. A megszilárdítási technológiával már rendelkező 

országoknak eközben segíteniük kell a harmadik országoknak, hogy létrehozzák a szükséges 

technológiát a higanyhulladék országon belüli biztonságos ártalmatlanításához. 

 

Módosítás  172 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A higany, valamint az I. mellékletben 

felsorolt higanytartalmú keverékek 

behozatala a hulladékként való 

ártalmatlanítástól eltérő célra tilos. 

A módosítás a magyar nyelvi változatot 

nem érinti. 

Or. fr 

Indokolás 

Mivel egyes harmadik országok nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrásokkal és/vagy 

akkora mennyiségű kezelendő higanyhulladékkal, hogy stabilizáló egységeket kellene 

létrehozni, az Unió számára lehetővé kell tenni, hogy e hulladékok végső ártalmatlanításának 

biztosítsa és ezáltal a szennyezés kockázatának csökkentése érdekében az ilyen 

hulladékáramokat behozza. 
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Módosítás  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az európai gyógyszerkönyv szerint 

gyártott homeopátiás készítmények 

gyógyszerhatóanyagának 

nyersanyagaként felhasznált higany, 

valamint az I. mellékletben felsorolt 

higanyvegyületek és higanytartalmú 

keverékek behozatala engedélyezett, 

amennyiben az alábbi feltételek 

teljesülnek: 

 –  a gyártó éves megfelelőségi 

jelentést készít és nyújt be a tagállami 

illetékes hatóságnak a higannyal 

kapcsolatos valamennyi tevékenységére 

vonatkozóan; 

 –  a gyógyszer gyógyszerként való 

forgalmazását engedélyezte a tagállami 

illetékes hatóság; valamint 

 –  a gyártó betartja az ezekre a 

termékekre vonatkozó, a tagállami 

illetékes hatóság által megállapított 

biztonsági értékelési követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  174 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdéstől eltérve megengedett 

a behozatal az alábbi feltételek 

bármelyikének teljesülése esetén: 

törölve 

–  az exportáló ország részes fele az  
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egyezménynek, és az exportra kerülő 

higany nem az egyezmény 3. cikkének (3) 

és (4) bekezdése szerinti elsődleges 

kitermelésből származik; 

–  az exportáló ország nem részes fele 

az egyezménynek, de igazolta, hogy a 

higany nem elsődleges kitermelésből és 

nem is a klóralkáli-iparból származik, az 

importáló tagállam pedig írásos 

hozzájárulását adta a behozatalhoz. 

 

Or. en 

Indokolás 

A fogászati amalgám fokozatos kivezetése és a kiviteli normáknak a belső piacon már létező 

normákhoz való igazítása csökkenteni fogja a higany nyersanyagként történő felhasználása 

iránti igényt. Ennélfogva a higany újrafelhasználásával és újrahasznosításával kielégíthető a 

belső kereslet. 

 

Módosítás  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - a higanyt és az I. mellékletben 

felsorolt higanytartalmú keverékeket 

gyógyszerkészítmények és gyógyászati 

termékek előállítására használják fel az 

előző két eset valamelyikének sérelme 

nélkül. 

Or. fr 

 

Módosítás  176 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az első albekezdéstől eltérve a 

behozatal kizárólag akkor engedélyezett, 

amikor már nem áll rendelkezésre 

újrahasznosításból származó higany, 

illetve mindaddig, amíg annak 

felhasználása műszakilag lehetséges 

és/vagy nem befolyásolja a termék 

minőségét. 

Or. fr 

Indokolás 

A higanytermelés csökkentése és a meglévő higany újbóli felhasználásának ösztönzése 

érdekében az újrahasznosított higany használatát kell előnyben részesíteni az EU-ban. A 

higany újrahasznosításának legalább három előnye van: javítja a higany 

nyomonkövethetőségét, előmozdítja a stabilizált vagy részlegesen stabilizált higanyhulladék 

tárolásának csökkentését, és az ún. „hármas desztillációs“ eljárásnak köszönhetően növeli a 

higany minőségét. 

 

Módosítás  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kisipari és kisüzemi 

aranybányászatban való használatra szánt 

higany behozatala tilos. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A kisipari és kisüzemi aranybányászatban való használatra szánt higany iránti igény sokkal 

jobban múlik az arany árán, mint bármi más. Az, hogy az Unió csekély mennyiségű higanyt 

importál-e az egyezmény részes feleitől vagy sem, valószínűleg csak kis hatást gyakorol a 

világ többi fogyasztására. 
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Módosítás  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 

követelményeiből fakadó adminisztratív 

feladatokat a 649/2012/EU rendelet 4. 

cikkével összhangban kijelölt nemzeti 

hatóság vagy hatóságok látják el. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  179 

Stefan Eck 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottságnak meg kell határoznia a 

kapacitásépítéshez és a technikai 

segítségnyújtás és a technológia 

átadásához hozzájáruló pénzügyi és 

technikai eszközöket a minamatai 

egyezményből eredő kötelezettségeknek 

megfelelően. A Bizottságnak a 

tagállamokkal és az érdekeltekkel közösen 

ösztönöznie kell és elő kell mozdítania a 

naprakész, környezetbarát alternatív 

technológiák fejlesztését, átadását és 

terjesztését, valamint a fejlődő ország 

Felek ezekhez való hozzáférését 

különösen a legkevésbé fejlett 

országokban, hogy megerősítsék a 

minamatai egyezmény hatékony 

végrehajtására irányuló képességüket. Ez 

a kötelezettség magában foglalja a higany 

felhasználásának valamennyi területét és 

szakaszát, ideértve a hulladék 

ártalmatlanítását. 
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Or. en 

Indokolás 

A minamatai egyezmény 14. cikkére épülő kötelezettség. Az Unió mint az egyezmény fejlett 

ország részes Fele fontos szerepet játszik különösen a legkevésbé fejlett országok 

kapacitásépítésében. 

 

Módosítás  180 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a II. 

mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek kivitele, behozatala és 

gyártása az Unióban 2021. január 1-jétől 

fogva tilos. 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a II. 

mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek kivitele, behozatala és 

gyártása az Unióban a mellékletben 

meghatározott időponttól fogva tilos. 

Or. en 

Indokolás 

Az, hogy a mellékletben szerepelnek a dátumok, megkönnyíti azok módosítását – pl. előbbre 

hozását – szükség esetén. 

 

Módosítás  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a II. 

mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a 

hozzáadott higanyt tartalmazó termékek 
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tartalmazó termékek kivitele, behozatala és 

gyártása az Unióban 2021. január 1-jétől 

fogva tilos. 

kivitele, behozatala és gyártása az Unióban 

2021. január 1-jétől fogva tilos. 

Or. en 

Indokolás 

Teljes kiviteli tilalmat kell elrendelni valamennyi hozzáadott higanyt tartalmazó termékre. Ez 

a tilalom csupán elhanyagolható gazdasági hatásokat okozna, és megelőzné, hogy az uniós 

piacon nem engedélyezett termékeket mégis kivigyék, ami kettős mérce alkalmazását 

jelentené. Ez a változás a II. melléklet törlését vonná maga után. 

 

Módosítás  182 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a II. 

mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek kivitele, behozatala és 

gyártása az Unióban 2021. január 1-jétől 

fogva tilos. 

(1) Az egyéb alkalmazandó uniós 

jogszabályokban szereplő szigorúbb 

követelmények sérelme nélkül a II. 

mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek kivitele, behozatala és 

gyártása az Unióban tilos. 

Or. en 

Indokolás 

Nincs értelme még három évet adni az Unióban betiltott termékek kereskedelmének. A II. 

mellékletben meghatározott hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitelének, 

behozatalának és gyártásának tilalma e rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve 

érvényes. 

 

Módosítás  183 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- a polgári védelemhez és a katonai 

felhasználásokhoz szükséges termékek; 

törölve 

Or. el 

 

Módosítás  184 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – ennek a rendeletnek a 

hatálybalépésekor a tagállami illetékes 

hatóság által forgalomba hozatalra 

engedélyezett gyógyszerek, amelyek 

bizonyíthatóan komoly egészségügyi 

előnyökkel járnak, ám nem 

helyettesíthetők technikailag kivitelezhető 

higanymentes alternatívával. 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - a feleknek azonban vállalniuk kell, hogy 

erőfeszítéseket tesznek a hozzáadott 

higanyt tartalmazó termék exportjának és 

importjának korlátozására, ideértve a 

fenti albekezdésben hivatkozott 

termékeket is. 

Or. el 
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Módosítás  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - olyan gyógyszerkészítmények és 

gyógyászati termékek, amelyeknek nincs 

életképes higanymentes alternatívája. 

Or. fr 

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy ez a cikk ne vonatkozzon azokra a gyógyászati termékekre, amelyeknek 

nincs alternatívája, és amelyek jelentős egészségügyi előnyöket kínálnak. 

 

Módosítás  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság szakértői értékelést 

végez a higany felhasználásáról az 

oltóanyagok gyártása során, ahogyan azt 

a Tanács 2005. június 24-i következtetései 

és a 2006. márciusi európai parlamenti 

határozat is említik, és értékelje ezt annak 

érdekében, hogy e használat korlátozását, 

illetve teljes tilalmát érjék el, amennyiben 

léteznek megfelelő és biztonságos 

alternatívák, és támogassa a fejlődő 

országokban a thiomersal-mentes 

többdózisú oltóanyagok bevezetésének 

lehetőségeire irányuló kutatást. 

Or. en 
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Módosítás  188 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdés szerint létrehozott 

hozzáadott higanyt tartalmazó termékek 

listája alapján a Bizottság adott esetben 

jogalkotási javaslatot terjeszt elő 

valamennyi, az Unióban eddig még nem 

szabályozott hozzáadott higanyt 

tartalmazó termék szabályozása céljából. 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelműen kötelezni kell a Bizottságot, hogy álljon elő egy javaslattal a még nem 

szabályozott hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre vonatkozóan. 

 

Módosítás  189 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 

meghatározza a 3. és a 4. cikk 

végrehajtásában alkalmazandó 

formanyomtatványokat. 

A Bizottság a 3. és a 4. cikk 

végrehajtásában alkalmazandó 

formanyomtatványokra vonatkozó 

határozatokat terjeszt elő. 

Or. fr 

 

Módosítás  190 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E végrehajtási aktusokat a 18. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) 2019. január 1-től valamennyi 

üzemanyagban vagy hulladékban a 

higany és higanyvegyületek égés előtti 

legnagyobb megengedett koncentrált 

mennyisége nem haladhatja meg a 

25μg/kg tömegszázalékot (szárazon). 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Carolina Punset 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) 2019. január 1-től valamennyi 

üzemanyagban vagy hulladékban a 

higany és higanyvegyületek égés előtti 

legnagyobb megengedett koncentrált 

mennyisége nem haladhatja meg a 

25μg/kg tömegszázalékot (szárazon). 

Or. en 
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Módosítás  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a 17. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadhat el a higany és a higanyvegyületek 

környezetvédelmi szempontból 

biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó 

követelményekről, ha az egyezményben 

részes felek konferenciája ilyeneket fogad 

el, és az Unió támogatta a határozatot. 

A Bizottság a 17. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadhat el a higany és a higanyvegyületek 

környezetvédelmi szempontból 

biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó 

követelményekről, ha az egyezményben 

részes felek konferenciája ilyeneket fogad 

el. 

Or. es 

 

Módosítás  194 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Tilos az olyan, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek gyártása és 

forgalomba hozatala, amelyek használata 

2018. január 1. előtt nem volt ismert. 

(1) Tilos az olyan, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek gyártása és 

forgalomba hozatala, amelyek használata e 

rendelet hatálybalépése előtt nem volt 

ismert. 

Or. en 

Indokolás 

A semmilyen ismert használatra nem alkalmazott, teljesen új hozzáadott higanyt tartalmazó 

termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó tilalmat az új rendelet 

hatálybalépésének napjától, és nem csak az alkalmazásának napjától kell érvényesíteni, 

különben új termékek kerülhetnek a piacra a köztes időszakban. Ezt el kell kerülni. 

 

Módosítás  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 
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Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Tilos az olyan, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek gyártása és 

forgalomba hozatala, amelyek használata 

2018. január 1. előtt nem volt ismert. 

(1) Tilos az olyan, hozzáadott higanyt 

tartalmazó termékek gyártása és 

forgalomba hozatala, amelyek használata 

2018. január 1. előtt nem volt elfogadva. 

Or. en 

 

Módosítás  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tilos az olyan, higanyt és/vagy 

higanyvegyületet használó gyártási 

eljárások alkalmazása, amelyek 2018. 

január 1. előtt nem léteztek. 

Tilos az olyan, higanyt és/vagy 

higanyvegyületet használó gyártási 

eljárások alkalmazása, amelyek e rendelet 

hatálybalépése előtt nem léteztek. 

Or. it 

 

Módosítás  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve 

amennyiben egy gazdasági szereplő 

hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket 

szándékozik gyártani és/vagy forgalomba 

hozni, illetve higanyt használó új gyártási 

eljárást használni, arról értesítenie kell a 

megfelelő tagállam illetékes hatóságait, 

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve 

amennyiben egy gazdasági szereplő 

hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket 

szándékozik gyártani és/vagy forgalomba 

hozni, illetve higanyt használó új gyártási 

eljárást használni, arról a műszaki 

dokumentációra vonatkozó 
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ismertetve velük a következőket: iparjogvédelmi szabályoktól eltérve 

értesítenie kell a megfelelő tagállam 

illetékes hatóságait, ismertetve velük a 

következőket: 

Or. it 

 

Módosítás  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – annak igazolása, hogy nincsenek a 

termék gyártása vagy az eljárás során 

alkalmazandó higany kiváltására 

alkalmas technológiai alternatívák; 

Or. es 

 

Módosítás  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az ahhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi és egészségügyi 

kockázatok értékelése; 

– az ahhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi és egészségügyi 

kockázatok és előnyök értékelése; 

Or. es 

 

Módosítás  200 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az ahhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi és egészségügyi 

kockázatok értékelése; 

– az ahhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi és egészségügyi 

kockázatok és előnyök értékelése; 

Or. en 

 

Módosítás  201 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – információ az ilyen előnyöket 

nyújtó, technikailag kivitelezhető 

higanymentes alternatívák hiányáról; 

Or. en 

 

Módosítás  202 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 

nincs műszakilag vagy gazdaságilag 

kivitelezhető higanymentes alternatíva; 

Or. fr 

 

Módosítás  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– részletes magyarázat arról, hogy a 

termék gyártása, alkalmazása vagy 

működtetése során milyen módon 

biztosítható a környezet és az emberi 

egészség védelmének magas szintje. 

– részletes magyarázat arról, hogy a 

termék gyártása, alkalmazása, működtetése 

és – termékek esetében – ártalmatlanítása 
során milyen módon biztosítható a 

környezet és az emberi egészség 

védelmének magas szintje. 

Or. en 

Indokolás 

A termék teljes életciklusát figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  204 

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

Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamtól kapott értesítés alapján a 

Bizottság meggyőződik arról, hogy a 

hozzáadott higanyt tartalmazó új termék 

vagy a higanyt használó új gyártási eljárás 

bizonyítottan jelentős előnyökkel jár-e a 

környezet és az emberi egészség 

szempontjából, és valóban nincs-e 

hasonlóan előnyös, műszakilag 

kivitelezhető és gazdaságilag életképes 

higanymentes alternatíva. 

A tagállamtól kapott értesítés alapján a 

Bizottság meggyőződik arról, hogy a 

hozzáadott higanyt tartalmazó új termék 

vagy a higanyt használó új gyártási eljárás 

bizonyítottan jelentős előnyökkel jár-e a 

környezet és az emberi egészség 

szempontjából, és valóban nincs-e 

hasonlóan előnyös, műszakilag 

kivitelezhető higanymentes alternatíva. 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási határozatot fogad 

el arról, hogy egy hozzáadott higanyt 

tartalmazó új terméket vagy higanyt 

használó új gyártási eljárást engedélyez-e. 

A Bizottság végrehajtási határozatot fogad 

el arról, hogy egy hozzáadott higanyt 

tartalmazó új terméket vagy higanyt 

használó új gyártási eljárást engedélyez-e. 

Az érintett tagállam addig nem 

alkalmazhatja az új terméket vagy 

eljárást, amíg a Bizottság nem fogadta el 

az erre vonatkozó határozatot. 

Or. es 

 

Módosítás  206 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási határozatot 

fogad el arról, hogy egy hozzáadott higanyt 

tartalmazó új terméket vagy higanyt 

használó új gyártási eljárást engedélyez-e. 

A Bizottság határozatokat terjeszt elő 

arról, hogy egy hozzáadott higanyt 

tartalmazó új terméket vagy higanyt 

használó új gyártási eljárást engedélyez-e. 

Or. fr 

 

Módosítás  207 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E végrehajtási aktusokat a 18. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 

törölve 

Or. fr 
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Módosítás  208 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– intézkedéseket hoznak annak 

érdekében, hogy csökkentsék, sőt 

lehetőség szerint megszüntessék a higany 

és a higanyvegyületek használatát, 

valamint a környezetbe való kibocsátását 
az ilyen bányászat és feldolgozás során. 

– betiltják a higany és a 

higanyvegyületek használatát az ilyen 

bányászat és feldolgozás során. 

Or. en 

Indokolás 

A világ többi részével ellentétben, ahol ma is virágzik a kisipari és kisüzemi aranybányászat, 

az Unióban nem folyik ilyen aranybányászat. A Bizottság hatástanulmánya szerint 

Franciaország már ott is betiltotta ezt a tevékenységet, ahol azt ténylegesen végezték (Francia 

Guyanában). Ezért az erre vonatkozó uniós jogszabályok csak annyiban relevánsak, hogy 

nemzetközi viszonylatban megadják a helyes irányt. Ezért nem elég csak a higany 

használatának csökkentését előírni a kisipari és kisüzemi aranybányászatban, hanem teljesen 

be kell tiltani azt, ahogy azt Franciaország is tette. Az ilyen megközelítés automatikusan 

megszünteti az összes higanykibocsátást. 

 

Módosítás  209 

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

Jan Gerbrandy 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– intézkedéseket hoznak annak 

érdekében, hogy csökkentsék, sőt 

lehetőség szerint megszüntessék a higany 

és a higanyvegyületek használatát, 

valamint a környezetbe való kibocsátását 

az ilyen bányászat és feldolgozás során. 

– intézkedéseket hoznak annak 

érdekében, hogy csökkentsék és 

fokozatosan kivezessék a higany és a 

higanyvegyületek használatát, valamint a 

környezetbe való kibocsátását az ilyen 

bányászat és feldolgozás során. 

Or. en 
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Módosítás  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2019. január 1-jétől csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

(1) Az e rendelet hatálybalépésétől 

számított tizenkét hónapon belül csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

Or. it 

 

Módosítás  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2019. január 1-jétől csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

(1) 2018. január 1-jétől 2020. január 1-

jéig a fogászok kötelesek alternatívákat 

felajánlani a fogászati amalgám helyett. 

Or. en 

 

Módosítás  212 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2019. január 1-jétől csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

(1) 2019. január 1-jétől csak előre 

adagolt, kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

Or. fr 
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Indokolás 

Az előre adagolt kifejezés azt kívánja pontosítani, hogy a kapszulák egy fogkezelésre, egyszer 

használatosak, tehát nem használhatók fel újra. 

 

Módosítás  213 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2019. január 1-jétől csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

(1) 2018. január 1-jétől csak 

kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

Or. en 

 

Módosítás  214 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy 

minden fogászati létesítmény legalább az 

alábbi információkkal ellátja a 

pácienseket a fogászati amalgámmal és 

ennek alternatíváival kapcsolatban: 

 –  a fogászati amalgám összetétele; 

 –  alternatív higanymentes tömések 

elérhetősége és ezek összetétele; valamint 

 –  a fogászati amalgám nem javasolt 

tejfogakhoz, higanyra allergiás 

személyeknek, illetve a csökkent 

veseműködéssel járó krónikus 

vesebetegségekben szenvedőknek. 

Or. en 
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Indokolás 

Minden fogász köteles tájékoztatni a betegeket a fogászati amalgám jellegéről és az alternatív 

megoldások elérhetőségéről, valamint ezek összetételéről. Emellett információt kell 

nyújtaniuk az ellenjavallatokról is. 

 

Módosítás  215 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) 2019. január 1-jétől a terhes nők 

és a tejfogak fogászati kezeléséhez tilos 

fogászati amalgámot használni, kivéve, ha 

a fogorvos azt szükségesnek ítéli olyan 

esetekben, amelyeknél nem áll 

rendelkezésre megfelelő alternatíva. 

Or. fr 

Indokolás 

Az egyezmény arra ösztönzi a feleket, hogy fokozatosan csökkentsék a higanyt tartalmazó 

fogászati amalgám használatát, de a Bizottság kevésbé ambiciózus ezzel kapcsolatban. A 

veszélyeztetett csoportok esetében azt tartjuk helyesnek, ha az amalgám használatát kizárólag 

azokra az indokolt esetekre korlátozzuk, amikor a fogászati amalgám használatának nincs 

kielégítő alternatívája. 

 

Módosítás  216 

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

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet hatálybalépésétől 

számított egy év után nem használható 

fogászati amalgám terhes nők vagy 

szoptató anyák, illetve gyermekek 
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tejfogainak kezelésére. 

Or. en 

 

Módosítás  217 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) 2018. január 1-jétől nem 

használható fogászati amalgám 12 

évesnél fiatalabb gyermekek, terhes nők 

vagy szoptató anyák kezelésére. 

Or. en 

 

Módosítás  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) 2020. január 1-jétől a fogászati 

amalgám semmilyen formában nem 

használható. 

Or. en 

 

Módosítás  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az (1a) bekezdéstől eltérve a 
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tagállamok engedélyezhetik a fogászati 

amalgám használatát egyedi orvosi 

igények kielégítésére, amennyiben nincs 

más megfelelő alternatíva. 

Or. en 

 

Módosítás  220 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A fogászati amalgám használatát 

2021. december 31-ig fokozatosan meg 

kell szüntetni. 

Or. en 

 

Módosítás  221 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) Az (1a) és az (1b) bekezdéstől 

eltérve a fogászati amalgám használata a 

továbbiakban kizárólag abban az esetben 

megengedett, ha azt a fogorvos 

szükségesnek tartja. 

Or. en 

 

Módosítás  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) 2018. január 1-jétől 2020. január 

1-ig, illetve azokban az esetekben, amikor 

az (1b) bekezdés alkalmazandó, csak előre 

adagolt, kapszulázott fogászati amalgám 

használható. 

Or. en 

 

Módosítás  223 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2019. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

(2) 2021. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az összes amalgám-darabot, 

köztük a folyékony hulladékokban 

található darabokat is. A fogászok 

biztosítják, hogy a szeparátorokat az 

amalgám-darabok kiválasztása 

tekintetében magas fokú és folyamatosan 

legalább 95%-os hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

tartsák. 

Or. fr 

Indokolás 

Kizárólag a tejes élettartamuk alatt magas fokú hatékonysággal működő amalgám-

szeparátorok teszik lehetővé a fogászati amalgám használatával összefüggő kockázat 

hatékony csökkentését. A meghatározást pontosítani kell annak érdekében, hogy a 

felszerelésekben és a folyékony hulladékokban található összes maradványt megfelelően 

kezelni lehessen. A leggyengébben felszerelt országok esetében átmeneti időszakra van 

szükség. 
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Módosítás  224 

Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2019. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

(2) 2021. január 1-jétől a fogászati 

amalgámot használó vagy fogászati 

amalgámtömést eltávolító minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2019. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

(2) 2021. január 1-jétől minden, 

fogászati amalgámot használó vagy azt 

eltávolító fogászati létesítménynek 

rendelkeznie kell amalgám-szeparátorral, 

amely kiválasztja és összegyűjti az 

amalgám-darabokat. E szeparátorokat 

magas fokú hatékonyságuk megőrzése 

érdekében megfelelően karban kell tartani. 

Or. pl 

Indokolás 

E követelmény kizárólag azokra a fogászati létesítményekre vonatkozik, amelyek még mindig 

amalgámot használnak, és ésszerű időn belül be kell vezetni. 
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Módosítás  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2019. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

(2) Az e rendelet hatálybalépésétől 

számított hat hónapon belül minden 

fogászati létesítménynek be kell szereznie 

amalgám-szeparátort, amely kiválasztja és 

összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

Or. it 

 

Módosítás  227 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2019. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

(2) 2018. január 1-jétől minden 

fogászati létesítménynek rendelkeznie kell 

amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja 

és összegyűjti az amalgám-darabokat. E 

szeparátorokat a legalább 95 %-os 

amalgámdarab-megtartási hatékonyságuk 

megőrzése érdekében megfelelően karban 

kell tartani. 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Julie Girling 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság legkésőbb 2019. 

december 31-ig jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

amelyben megvizsgálja a fogászati 

amalgám használata Unión belüli 2021. 

december 31-ig történő fokozatos 

megszüntetésének technikai, 

környezetvédelmi és gazdasági 

megvalósíthatóságát. 

Or. en 

 

Módosítás  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A harmonizált EN-szabványoknak 

vagy más, hasonló minőséget és 

kiválasztási hatékonyságot biztosító 

nemzeti vagy nemzetközi szabványoknak 

megfelelő kapszulákat és amalgám-

szeparátorokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek megfelelnek az (1) és a (2) 

bekezdés követelményeinek. 

(3) A harmonizált EN-szabványoknak 

vagy más, hasonló minőséget és 

kiválasztási hatékonyságot biztosító 

nemzeti vagy nemzetközi szabványoknak 

megfelelő kapszulákat és amalgám-

szeparátorokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek megfelelnek az (1c) és a (2) 

bekezdés követelményeinek. 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3 a.  A tagállamok fiskális ösztönzőkkel 

lehetővé tehetik a fogorvosok számára a 

kapszulázott amalgám és az e cikkben 
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említett amalgám-szeparátor beszerzését. 

Or. it 

 

Módosítás  231 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A fogászok felelnek a náluk 

keletkezett hulladékok csomagolásáért és 

ártalmatlanításáért, és biztosítaniuk kell, 

hogy e szakaszok megvalósítása 

környezetbarát módon történjen. 

Biztosítaniuk kell, hogy a hulladékaikat 

begyűjtő szolgáltatók betartsák a hatályos 

jogszabályokat. 

Or. fr 

 

Módosítás  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk − 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérve a 

tagállamok szükség szerint tovább 

korlátozhatják a fogászati amalgám 

felhasználását. 

Or. en 

 

Módosítás  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3 a. A fogászati amalgám használata 

2020. december 31-től tilos. 

Or. it 

 

Módosítás  234 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a fejezet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 IIIA. fejezet 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése 

 10a. cikk 

 Ipari tevékenységek 

 A következő ipari tevékenységekre 

vonatkozó valamennyi engedélynek olyan 

feltételeket kell tartalmaznia, amelyek 

biztosítják, hogy a levegőbe és vízbe 

történő kibocsátások nem haladják meg az 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos felülvizsgált 

következtetésekben a higanyra 

meghatározott, az elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos szigorúbb 

kibocsátási határértékeket: 

 –  a 2010/75/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv1a 28. cikkében említett 

nagy tüzelőberendezések; 

 –  a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 1.3., 2.1. és 2.2. pontjában 

megadott tevékenységekkel lefedett vas és 

acélipar; 

 –  a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 3.1. pontjában megadott 

tevékenységekkel lefedett cement, mész és 

magnézium-oxid előállítása; 



 

AM\1100259HU.doc 77/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 –  a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 2.1., 2.5. és 6.8. pontjában 

megadott tevékenységekkel lefedett 

nemvasfém ágazat. 

 ______________ 

 1a  Az Európai Parlament és a Tanács 

2010. november 24-i 2010/75/EU 

irányelve az ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése 

és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 

17. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A nagy ipari tevékenységekből származó éves higanykibocsátás igen magas.  Az elérhető 

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések gazdaságilag és műszakilag 

megvalósítható feltételek mellett elérhető kibocsátási határértékeket állapított meg. A BAT 

szerinti felső határérték gyakran a legtöbb uniós létesítmény által már teljesített elfogadott 

kibocsátási szintekkel egyezik meg, és nem azzal, ami elfogadható költségek mellett valóban 

megvalósítható lenne. Hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk és ténylegesen 

csökkentsük a higanykibocsátást, minden jövőbeli engedélyt szigorúbb BAT-szintek szerint 

kell kiállítani. 

 

Módosítás  235 

Carolina Punset 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése – nagy tüzelőberendezések – 

légköri kibocsátások 

 2021. január 1-jétől a 2010/75/EU 

irányelv 28. cikkében említett 

tüzelőberendezések engedélyének olyan 

feltételeket kell tartalmaznia, amelyek 

biztosítják, hogy a légköri kibocsátások 

nem haladják meg a következő 
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határértékeket: 

 a)  legalább 300 MW teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések: 1 µg/Nm³; 

 b)  legfeljebb 300 MW teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések: 3.5 µg/Nm³. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek folyamatos mérésekből 

származó, érvényes óránkénti átlagok 

egyéves időtartamon át tartó 

megfigyelésének átlagán alapulnak. 

 Az alkalmazandó általános feltételek és 

ellenőrzési követelmények megegyeznek a 

nagy tüzelőberendezések BAT referencia-

dokumentumával kapcsolatos felülvizsgált 

következtetésekben megállapított 

követelményekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Légköri kibocsátások 

 2019. január 1-jétől a 2010/75/EU 

irányelv I. mellékletének 1.3., 2.1. és 2.2. 

pontjában említett létesítmények 

engedélyének olyan feltételeket kell 

tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a 

légköri kibocsátások nem haladják meg a 

10 µg/Nm³ értéket higany esetében. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek folyamatos mérésekből 

származó, érvényes óránkénti átlagok 

egyéves időtartamon át tartó 

megfigyelésének átlagán alapulnak. 
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 Az alkalmazandó általános feltételek 

megegyeznek a 2012/135/EU bizottsági 

végrehajtási határozathoz1a kapcsolódó 

BAT-következtetésekben megállapított 

követelményekkel. 

 ______________ 

 1a A Bizottság 2012/135/EU 

végrehajtási határozata (2012. február 

28.) az ipari kibocsátásokról szóló 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos 

következtetéseknek a vas- és acélgyártás 

tekintetében történő meghatározásáról 

(HL L 70, 2012.8.3., 63. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Vakcinák 

 A gyógyszeripari vállalatok nem 

alkalmazhatnak higanyt a hat évesnél 

fiatalabb gyermekeknek szánt 

vakcinákhoz, amennyiben léteznek ennél 

biztonságosabb alternatívák. 

Or. en 

Indokolás 

1999-ben az Európai Gyógyszerügynökségnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 

bizottsága azt javasolta, hogy kellően megfontolt lenne minél előbb népszerűsíteni a 

thiomersaltól és egyéb higanyt tartalmazó tartósítószerektől mentes vakcinák általános 

használatát. Az Egyesült Államokban a hat év alatti gyermekeknek szánt vakcinák 2001 óta 

nem tartalmaznak thiomersalt (kivéve az influenza elleni vakcinákat). Ezért egyértelmű 

kötelezettségeket kell megállapítani a gyógyszeripari vállalatok számára, hogy ahol lehet, 
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más anyaggal helyettesítsék a higanyt a vakcinákban. 

 

Módosítás  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10b. cikk 

 Vízbe történő kibocsátások 

 2021. január 1-jétől a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy 91/271/EGK 

tanácsi irányelvben1a említett 

létesítmények esetében a szennyvízáramba 

történő higanykibocsátás nem haladja 

meg a 3 µg/l értéket a kilépő pontnál. 

 Ugyanez a határérték érvényes minden, a 

szóban forgó létesítményt által fogadott 

bemeneti hulladékáramra a más 

szennyvízáramokkal való összekeveredése 

előtt. 

 A határérték akkor alkalmazandó, ha 

túllépik az évi 1000 gramm 

higanykibocsátási határértéket. 

 A kibocsátási határértékek áramlással 

súlyozott, 24 órás, áramlással arányos 

kompozit minták napi átlagértéken 

alapulnak. 

 A meghatározott ellenőrzési és mintavételi 

gyakoriság csökkenthető, ha a 

kibocsátások bizonyítottan stabilak 

maradnak, különösen ha a tagállamok 

teljes mértékben átültették a fogászati 

amalgámra vonatkozó tilalmat és 

meghozták a megfelelő intézkedéseket, 

hogy megakadályozzák, hogy a fogászati 

amalgám a szóban forgó létesítmény ár 

elleni szennyvízáramába jusson. 

 ______________ 

 1a A Tanács 1991. május 21-i 

91/271/EGK irányelve a települési 

szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 
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1991.5.30., 40. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Carolina Punset 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10b. cikk 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése – vas- és acélipar – légköri 

kibocsátások 

 [A rendelet hatálybalépésének napjától] a 

2010/75/EU irányelv I. mellékletének 1.3., 

2.1. és 2.2. pontjában említett 

létesítmények engedélyének olyan 

feltételeket kell tartalmaznia, amelyek 

biztosítják, hogy a légköri kibocsátások 

nem haladják meg a következő kibocsátási 

határértékeket: 

 a)  10 µg/Nm³ higany esetében; 

 b)  5 mg/Nm por esetében. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek folyamatos mérésekből 

származó, érvényes óránkénti átlagok 

egyéves időtartamon át tartó 

megfigyelésének átlagán alapulnak. 

 Az alkalmazandó általános feltételek 

megegyeznek a 2012/135/EU bizottsági 

végrehajtási határozathoz kapcsolódó 

BAT-következtetésekben megállapított 

követelményekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Carolina Punset 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10c. cikk 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése – cement-, mész és 

magnézium-oxid – légköri kibocsátások 

 [A rendelet hatálybalépésének napjától] a 

2010/75/EU irányelv I. mellékletének 3.1. 

pontjában említett létesítmények 

engedélyének olyan feltételeket kell 

tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a 

légköri kibocsátások nem haladják meg a 

10 µg/Nm³ értéket higany esetében. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek folyamatos mérésekből 

származó, érvényes óránkénti átlagok 

egyéves időtartamon át tartó 

megfigyelésének átlagán alapulnak. 

 Az alkalmazandó általános feltételek 

megegyeznek a 2013/163/EU bizottsági 

végrehajtási határozathoz1a kapcsolódó 

BAT-következtetésekben megállapított 

követelményekkel. 

 ______________ 

 1a A Bizottság 2013. március 26-i 

2013/163/EU végrehajtási határozata az 

ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti elérhető legjobb technikákkal 

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a 

cement-, mész és magnézium-oxid 

előállítása tekintetében történő 

meghatározásáról (HL L 100, 2013.4.9., 1. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  241 

Carolina Punset 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 d cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10d. cikk 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése – nemvasfémipar – légköri 

kibocsátások 

 2020. július 1-jétől a 2010/75/EU irányelv 

I. mellékletének 2.1., 2.5. és 6.8. 

pontjában említett létesítmények 

engedélyének olyan feltételeket kell 

tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a 

légköri kibocsátások nem haladják meg a 

10 µg/Nm³ értéket higany esetében. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek folyamatos mérésekből 

származó, érvényes óránkénti átlagok 

egyéves időtartamon át tartó 

megfigyelésének átlagán alapulnak. 

 Az alkalmazandó általános feltételek 

megegyeznek a 2016/1032/EU bizottsági 

végrehajtási határozathoz1a kapcsolódó 

BAT-következtetésekben megállapított 

követelményekkel. 

 ______________ 

 1a A Bizottság 2016. június 13-i 

2016/1032/EU végrehajtási határozata a 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos 

következtetéseknek a nemvasfémipar 

tekintetében történő meghatározásáról 

(HL L 174., 2016.6.30., 32. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  242 

Carolina Punset 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 e cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10e. cikk 

 Az ipari tevékenységekből eredő 

higanykibocsátás megakadályozása és 

ellenőrzése – légköri kibocsátások 

 2021. január 1-jétől a 2010/75/EU 

irányelv I. mellékletében említett 

létesítmények engedélyének olyan 

feltételeket kell tartalmaznia, amelyek 

biztosítják, hogy a szennyvízáramokba 

történő higanykibocsátás nem haladja 

meg a következő határértékeket a kilépő 

pont előtt, vagy közvetett kilépés esetén az 

egyéb szennyvízáramokkal való 

összekeveredése előtt: 

 a)  0,75 µg/l a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 1.1. és 1.2. pontjában 

megadott tevékenységeket végző 

létesítmények szennyvize esetében; 

 b)  0,75 µg/l a 166/2006/EK irányelv1a 

I. mellékletének 3.a) és 3.b) pontjában 

megadott tevékenységeket végző 

létesítmények szennyvize esetében. 

Amennyiben a 3.b) pont lignitre 

vonatkozik, a terület felszínére vonatkozó 

határértéket 5 hektár felett állapítják meg, 

ha ténylegesen kitermelési művelet alatt 

áll, és 10 hektár felett, ha ez már leállított 

vagy 2020-ig leállított bányászati 

munkálatokból származó 

szenyyvízkezeléssel kapcsolatos; 

 c)  1 µg/l a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 4.1., 4.2. és 6.11. pontjában 

megadott tevékenységeket végző 

létesítmények szennyvize esetében; 

 d)  1 µg/l a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletének 2.2. és 2.5. pontjában 

megadott tevékenységeket végző 

létesítmények szennyvize esetében; 

 e)  3 µg/l a 2010/75/EU irányelv I. 

mellékletében megadott tevékenységeket 

végző egyéb létesítmények szennyvize 
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esetében, ahol a higanykibocsátás 

meghaladja az évi 800 grammot. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek áramlással súlyozott, 24 

órás, áramlással arányos kompozit minták 

napi átlagértéken alapulnak. 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2006. január 18-i 166/2006/EK rendelete 

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási 

és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 

valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 

tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 

2006.2.4., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Carolina Punset 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 f cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10f. cikk 

 A városi szennyvíztisztító telepekből 

származó higanykibocsátás 

megakadályozása és ellenőrzése – vízbe 

történő kibocsátások 

 2021. január 1-jétől a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a 91/271/EGK 

tanácsi irányelvben1a említett 

létesítmények esetében a szennyvízáramba 

történő higanykibocsátás nem haladja 

meg a 3 µg/l értéket a kilépő pontnál, vagy 

közvetett kilépés esetén az egyéb 

szennyvízáramokkal való összekeveredése 

előtt. Ezek a határértékek akkor 

alkalmazandók, ha túllépik az évi 

1000 grammos higanykibocsátási 

határértéket. 

 Az első albekezdésben említett kibocsátási 

határértékek áramlással súlyozott, 24 
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órás, áramlással arányos kompozit minták 

napi átlagértéken alapulnak. 

 Az I. mellékletben meghatározott 

ellenőrzési és mintavételi gyakoriság 

csökkenthető, ha a kibocsátások 

bizonyítottan stabilak maradnak, 

különösen ha a tagállamok teljes 

mértékben átültették a fogászati 

amalgámra vonatkozó tilalmat és 

meghozták a megfelelő intézkedéseket, 

hogy megakadályozzák, hogy a fogászati 

amalgám a szóban forgó létesítmény ár 

elleni szennyvízáramába jusson. 

 ______________ 

 1a A Tanács 1991. május 21-i 

91/271/EGK irányelve a települési 

szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 

1991.5.30., 40. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A higanyhulladék A higanyhulladék forrásai 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2000/532/EK bizottsági határozat44 

sérelme nélkül hulladéknak kell tekinteni 

az alábbiakat, és gondoskodni kell a 

Hulladéknak kell tekinteni az alábbiakat, és 

gondoskodni kell a 2008/98/EK 

irányelvvel összhangban olyan módon való 
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2008/98/EK irányelvvel összhangban olyan 

módon való ártalmatlanításukról, amely 

nem veszélyezteti az emberi egészséget 

vagy a környezetet: 

ártalmatlanításukról, amely nem 

veszélyezteti az emberi egészséget vagy a 

környezetet: 

__________________ __________________ 

44A Bizottság 2000. május 3-i 

2000/532/EK határozata a 

hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 

75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

a) pontja értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 

valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról 

szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikkének (4) bekezdése értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi 

határozat felváltásáról (HL L 226., 

2000.9.6., 3. o.). 

44A Bizottság 2000. május 3-i 

2000/532/EK határozata a 

hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 

75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

a) pontja értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 

valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról 

szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikkének (4) bekezdése értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi 

határozat felváltásáról (HL L 226., 

2000.9.6., 3. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  246 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2000/532/EK bizottsági határozat 

sérelme nélkül hulladéknak kell tekinteni 

az alábbiakat, és gondoskodni kell a 

2008/98/EK irányelvvel44 összhangban 

olyan módon való ártalmatlanításukról, 

amely nem veszélyezteti az emberi 

egészséget vagy a környezetet: 

A módosítás a magyar nyelvi változatot 

nem érinti. 

__________________ __________________ 

44 A Bizottság 2000. május 3-i 

2000/532/EK határozata a 

hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 

75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

a) pontja értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 

valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról 

44 A Bizottság 2000. május 3-i 

2000/532/EK határozata a 

hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 

75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

a) pontja értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 

valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról 
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szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikkének (4) bekezdése értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi 

határozat felváltásáról (HL L 226., 

2000.9.6., 3. o.). 

szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikkének (4) bekezdése értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi 

határozat felváltásáról (HL L 226., 

2000.9.6., 3. o.). 

Or. fr 

Indokolás 

A „termék“ szót „hulladékra“ kell cserélni a két fogalom összetévesztésének elkerülése 

érdekében, amelyeket különböző szabályok foglalnak keretbe. Az angol nyelvű változat ebből 

a szempontból nem félreérthető. 

 

Módosítás  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk − 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a.  A Bizottság felhatalmazást kap, 

hogy legkésőbb 2019. január 1-ig 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el e rendelet 17. cikkével 

összhangban a rendelet kiegészítése 

céljából, amelyben meghatározza a 

higanyvegyületet tartalmazó vagy azzal 

szennyezett hulladékban található higany 

mennyiségének határértékeit, és 

követelményeket fogalmazzon meg a 

hulladékáramok környezetbarát 

kezelésére vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  248 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 



 

AM\1100259HU.doc 89/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 11. cikk a), b) és c) pontjában 

említett ipari ágazatokban tevékenykedő 

vállalkozások minden év május 31-ig 

jelentést küldenek az érintett tagállamok 

illetékes hatóságának az egyes 

létesítményekben tárolt és az ideiglenes 

vagy tartós tárolólétesítményekbe küldött 

higany teljes mennyiségére vonatkozó 

adatokról, megadva e tárolólétesítmények 

helyét és elérhetőségét. 

(1) A 11. cikk a), b) és c) pontjában 

említett ipari ágazatokban tevékenykedő 

vállalkozások minden év május 31-ig 

jelentést küldenek az érintett tagállamok 

illetékes hatóságának az egyes 

létesítményekben tárolt és az ideiglenes 

tárolólétesítményekbe, a megszilárdításra 

szolgáló létesítményekbe és a végleges 

ártalmatlanításra szolgáló 

létesítményekbe küldött higany teljes 

mennyiségére vonatkozó adatokról, 

megadva e tárolólétesítmények helyét és 

elérhetőségét. 

Or. en 

Indokolás 

A jelentésbe bele kell foglalni a megszilárdításra szolgáló létesítményekbe történő szállítást. A 

megszilárdítás követelményére tekintettel tartós tárolás nem, csupán végleges ártalmatlanítás 

végezhető. 

 

Módosítás  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A higanyhulladék ártalmatlanítása A higanyhulladék átmeneti tárolása 

Or. es 

 

Módosítás  250 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – -1 bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A higanyhulladékot megszilárdult 

állapotban kell tartósan tárolni olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

Or. en 

 

Módosítás  251 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A higanyhulladékot higany-

szulfiddá kell szilárdítani annak 

ártalmatlanítása előtt. 

Or. en 

Indokolás 

A tiszta higany folyékony halmazállapotú. A folyékony higany ilyen állapotban nem 

ártalmatlanítható és nem tárolható a korlátozott kapacitás miatti későbbi megszilárdítás előtti 

átmeneti tárolás kivételével. Számos vállalat kínál megszilárdítási technológiákat, amellyel 

inert higany-szulfiddá alakítják a folyékony higanyt. A megszilárdítás kifejezés eltérő 

értelmezésének elkerülése érdekében a megszilárdítás végtermékét kell pontosan megadni. 

 

Módosítás  252 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

(1) Az 1999/31/EK irányelv (-1) 

bekezdése és 5. cikke (3) bekezdésének a) 

pontjától eltérve a higanyhulladék 

átmenetileg legfeljebb öt évig tárolható 

folyadék formájában a higanyhulladék 

átmeneti tárolására vonatkozó, az említett 

irányelv I., II. és III. mellékletében 

meghatározott egyedi követelmények 

betartása mellett a higany átmeneti 

tárolásra szolgáló és ennek megfelelően 

felszerelt föld feletti létesítményekben. 

Or. en 

 

Módosítás  253 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék ideiglenes jelleggel, az 

ezen irányelv I., II. és III. mellékletében a 

higanyhulladék ideiglenes tárolására 

vonatkozóan előírt követelményeknek 

megfelelően legfeljebb tíz éves 

időtartamra a következő módokon 

tárolható: 

Or. fr 

 

Módosítás  254 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék átmenetileg legfeljebb öt 

évig tárolható a megszilárdításra váró, 

végleges ártalmatlanítás előtt álló higany 

átmeneti tárolásra szolgáló és ennek 

megfelelően felszerelt föld feletti 

létesítményekben. 

Or. en 

Indokolás 

Nem hozható létre átmenetileg és állandó jelleggel sem folyékony higanyhulladékot tároló 

földfelszín alatti létesítmény. Ha nincs szem előtt, nem is gondolunk rá! A folyékony 

higanyhulladék nagyon mérgező, és a sóbányák egyáltalán nem biztonságosak, ahogy azt a 

németországi Asse és a franciaországi Stocamine példája is mutatta. A megszilárdítás előtti 

átmeneti tárolás kizárólag megfelelő földfelszín feletti létesítményekben történhet. A már 

rendelkezésre álló vagy a piacra való kilépésre kész megszilárdítási kapacitások fényében az 

átmeneti tárolás biztosítása csak legfeljebb öt évig szükséges. 

 

Módosítás  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék ideiglenes jelleggel öt évig 

tárolható a higany ideiglenes tárolásával 

foglalkozó és ennek megfelelően felszerelt 

földfelszín feletti létesítményekben. 

Or. es 

Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolását jelenleg nem kötik határidőhöz. Ezért meg kell 

állapítani egy, az iparág számára elegendőnek bizonyuló maximális időtartamot. Emellett 

meg kell tiltani a higanyhulladék földfelszín alatti tárolókban történő ideiglenes tárolását a 
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benne rejlő és a 13a. cikk módosításában foglalt nagyobb kockázat miatt. 

 

Módosítás  256 

Albert Deß 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdésének a) pontjától eltérve, 

megszilárdult formában, tartós tárolására 

irányuló terv, illetve időkeret kíséretében a 

higanyhulladék a következő módokon 

tárolható: 

Or. de 

Indokolás 

A megszilárdult formában való végleges ártalmatlanítás környezetvédelmi okokból és az 

egészség védelmének okából előnyben részesítendő. A megszilárdult formában való végleges 

ártalmatlanításra vonatkozó tervet már a folyékony formában való átmeneti tárolás előtt 

dokumentálni kell. 

 

Módosítás  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

törölve 

Or. es 
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Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolását jelenleg nem kötik határidőhöz. Ezért meg kell 

állapítani egy, az iparág számára elegendőnek bizonyuló maximális időtartamot. Emellett 

meg kell tiltani a higanyhulladék földfelszín alatti tárolókban történő ideiglenes tárolását a 

benne rejlő és a 13a. cikk módosításában foglalt nagyobb kockázat miatt. 

 

Módosítás  258 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nem hozható létre átmenetileg és állandó jelleggel sem folyékony higanyhulladékot tároló 

földfelszín alatti létesítmény. Ha nincs szem előtt, nem is gondolunk rá! A folyékony 

higanyhulladék nagyon mérgező, és a sóbányák egyáltalán nem biztonságosak, ahogy azt a 

németországi Asse és a franciaországi Stocamine példája is mutatta. A megszilárdítás előtti 

átmeneti tárolás kizárólag megfelelő földfelszín feletti létesítményekben történhet. 

 

Módosítás  259 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

törölve 
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sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

a) olyan sóbányákban, amelyeket 

alkalmassá tettek a higany 

ártalmatlanítására, illetve olyan föld alatti 

kemény sziklaképződményekben, amelyek 

a sóbányákéval azonos biztonságot és 

zárást garantálnak; 

Or. fr 

 

Módosítás  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

a) ideiglenesen és legfeljebb 12 

hónapig tárolható megfelelő felszíni 

létesítményekben, amelyekben a folyékony 

higany, mielőtt a b) pont értelmében 

tárolásra kerül, megszilárdul és 

stabilizálódik. 
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Or. it 

 

Módosítás  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

a) ideiglenesen hat hónapnál 

hosszabb és öt évnél rövidebb ideig vagy 

tartósan tárolható olyan sóbányákban, 

amelyeket alkalmassá tettek a higany 

ártalmatlanítására, illetve olyan föld alatti 

kemény sziklaképződményekben, amelyek 

a sóbányákéval azonos biztonságot és 

zárást garantálnak; 

Or. en 

Indokolás 

Az átmeneti tárolásnak átmenetinek kell lennie, amelyre alsó és felső időkorlátot is kell 

szabni. 

 

Módosítás  263 

Albert Deß 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13. cikk – (1) bekezdés – a) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(a) ideiglenesen egy évnél hosszabb 

ideig vagy tartósan tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak; 

(a) egy évig tárolható olyan 

sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek 

a higany ártalmatlanítására, illetve olyan 

föld alatti kemény 

sziklaképződményekben, amelyek a 

sóbányákéval azonos biztonságot és zárást 

garantálnak, 

Or. de 
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Indokolás 

Folyékony higany ideiglenes tárolását lehető kell tenni arra az esetre, amikor (például 

átmenetileg) nem állnak rendelkezésre megfelelő kapacitások higany szilárdítására 

(cinóberré alakítására),hogy a tároló létesítmények a szükséges műszaki követelményeknek 

eleget tehessenek. 

 

Módosítás  264 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó 

és ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

törölve 

Or. en 

(Ez a 13. cikk első bekezdése bevezető részének ugyanazon szerzőtől származó módosításához 

kapcsolódik.) 

Indokolás 

A higanyhulladék földfelszín feletti létesítményekben való átmeneti tárolásának lehetőségét a 

bevezető részbe javasoljuk áthelyezni. Így ennek megtartására már nincs szükség. 

 

Módosítás  265 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó 

és ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó 

és ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

törölve 

Or. es 

Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolását jelenleg nem kötik határidőhöz. Ezért meg kell 

állapítani egy, az iparág számára elegendőnek bizonyuló maximális időtartamot. Emellett 

meg kell tiltani a higanyhulladék földfelszín alatti tárolókban történő ideiglenes tárolását a 

benne rejlő és a 13a. cikk módosításában foglalt nagyobb kockázat miatt. 

 

Módosítás  267 

Albert Deß 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13. cikk – (1) bekezdés – b) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó és 

ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

(b) felszíni létesítményekben, melyek 

fémes higany tárolására szolgálnak és 

ennek megfelelően vannak felszerelve, 

illetve vagy a hulladékot megszilárdító 

piaci szereplő, vagy a végleges 

ártalmatlanítást végző piaci szereplő 

szomszédságában találhatók. 

Or. de 

Indokolás 

A folyékony higany átmeneti tárolása higany szilárdítását szolgáló, vagy a végleges 

ártalmatlanításról gondoskodó létesítmények közelében támogatandó. 
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Módosítás  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó 

és ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

b) tartósan, szilárd és stabilizált 

formában tárolható olyan sóbányákban, 

amelyeket alkalmassá tettek a higany 

ártalmatlanítására, illetve olyan föld alatti 

kemény sziklaképződményekben, amelyek 

a sóbányákéval azonos biztonságot és 

zárást garantálnak; 

Or. it 

Módosítás  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó és 

ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

b) hat hónapnál hosszabb és egy 

évnél rövidebb ideig ideiglenesen tárolható 

kizárólag a higany ideiglenes tárolásával 

foglalkozó és ennek megfelelően felszerelt 

földfelszín feletti létesítményekben. 

Or. en 

Indokolás 

Az átmeneti tárolásnak átmenetinek kell lennie, amelyre alsó és felső időkorlátot is kell 

szabni. 

 

Módosítás  270 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ideiglenesen tárolható kizárólag a 

higany ideiglenes tárolásával foglalkozó és 

ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti létesítményekben. 

b) kizárólag a higany ideiglenes 

tárolásával foglalkozó és ennek 

megfelelően felszerelt földfelszín feletti 

létesítményekben. 

Or. fr 

 

Módosítás  271 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1999/31/EK irányelv I., II. és 

III. mellékletében előírt, a higanyhulladék 

ideiglenes tárolására vonatkozó 

követelmények az e cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett, tartós tárolásra 

szolgáló létesítmények esetében az 

irányelv következő mellékleteiben 

meghatározott következő feltételek szerint 

alkalmazandók: 

törölve 

a)  az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (első, harmadik és 

ötödik franciabekezdés) és II. melléklete 

alkalmazandó, 

 

b)  az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (második, 

negyedik és hatodik franciabekezdés) és 

III. mellékletének 6. pontja csak akkor 

alkalmazandó, ha az irányelv 

végrehajtásáért felelős tagállam illetékes 

hatóságai azt kívánatosnak tartják. 

 

Or. en 

 

Módosítás  272 

Michel Dantin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1999/31/EK irányelv I., II. és 

III. mellékletében előírt, a higanyhulladék 

ideiglenes tárolására vonatkozó 

követelmények az e cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett, tartós tárolásra 

szolgáló létesítmények esetében az 

irányelv következő mellékleteiben 

meghatározott következő feltételek szerint 

alkalmazandók: 

(2) Kizárólag a stabilizált vagy 

részlegesen stabilizált higanyhulladék 

tárolható tartósan olyan sóbányákban, 

amelyeket alkalmassá tettek a higany 

ártalmatlanítására, illetve olyan föld alatti 

kemény sziklaképződményekben, amelyek 

a sóbányákéval azonos biztonságot és 

zárást garantálnak. 

 A higany stabilizálását végző 

létesítmények üzemeltetőinek a 

2008/98/EK irányelv 35. cikkében 

meghatározott nyilvántartáson belül a 

következő információkat tartalmazó 

nyilvántartást kell készíteniük: 

Or. fr 

Indokolás 

Új stabilizációs létesítmények és technikák fejlesztése van folyamatban az EU-ban. Az ebben a 

rendeletben rögzített tilalmak következtében tehát a jövőben keletkező jelentős 

higanyhulladék-mennyiséget tíz évnél rövidebb időn belül lehet kezelni a végleges 

ártalmatlanítása céljából, ezért a folyékony higany tartós tárolása nem indokolt. Ez az 

intézkedés összhangban van a 2015-ben a Bázeli Egyezmény keretében elfogadott 

iránymutatásokkal. 

 

Módosítás  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1999/31/EK irányelv I., II. és 

III. mellékletében előírt, a higanyhulladék 

ideiglenes tárolására vonatkozó 

követelmények az e cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett, tartós tárolásra 

(2) A higanyhulladék ideiglenes 

tárolására vonatkozó követelmények az 

1999/31/EK irányelv I. mellékletének I. 

szakaszában, II. mellékletében és III. 

mellékletének 6. szakaszában kerültek 
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szolgáló létesítmények esetében az 

irányelv következő mellékleteiben 

meghatározott következő feltételek szerint 

alkalmazandók: 

meghatározásra. 

Or. es 

Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó speciális követelményeket már az 

1999/31/EK irányelv mellékleteiben meghatározták. Nincs semmi alapja annak, hogy ez a 

rendelet kevésbé szigorú előírásokat tartalmazna, mint az irányelv. 

 

Módosítás  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (első, harmadik és 

ötödik franciabekezdés) és II. melléklete 

alkalmazandó, 

törölve 

Or. es 

Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó speciális követelményeket már az 

1999/31/EK irányelv mellékleteiben meghatározták. Nincs semmi alapja annak, hogy ez a 

rendelet kevésbé szigorú előírásokat tartalmazna, mint az irányelv. 

 

Módosítás  275 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (első, harmadik és 

a) minden átvett higanyhulladék-
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ötödik franciabekezdés) és II. melléklete 

alkalmazandó, 

rakomány esetében: 

 i. az átvett higanyhulladék 

származása és mennyisége; 

 ii. a szállító neve és elérhetősége; 

Or. fr 

 

Módosítás  276 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (első, harmadik és 

ötödik franciabekezdés) és II. melléklete 

alkalmazandó; 

a) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (első, harmadik, 

ötödik és hatodik franciabekezdés) és II. 

melléklete alkalmazandó; 

Or. en 

(Ugyanezen albekezdés b) pontjának ugyanazon szerzőtől származó módosításához 

kapcsolódik.) 

Indokolás 

A higanyhulladék földfelszín alatti tartós tárolásának tartalék módosítása továbbra is 

megmarad lehetőségként. Az I. melléklet 8. pontjának hatodik francia bekezdése előírja a 

fémhigany átmeneti tárolása vonatkozásában, hogy „[a] tárolást úgy kell megszervezni, hogy 

minden tartály könnyen kivehető legyen.” A több sóbányában is jelentkező problémák miatt 

ezt az állandó tárolásnál is kötelezővé kell tenni, és nem az illetékes hatóságok mérlegelési 

jogkörére kell bízni, hogy megfelelőnek tartják-e vagy sem. 

 

Módosítás  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (második, 

negyedik és hatodik franciabekezdés) és 

III. mellékletének 6. pontja csak akkor 

alkalmazandó, ha az irányelv 

végrehajtásáért felelős tagállam illetékes 

hatóságai azt kívánatosnak tartják. 

törölve 

Or. es 

Indokolás 

A higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó speciális követelményeket már az 

1999/31/EK irányelv mellékleteiben meghatározták. Nincs semmi alapja annak, hogy ez a 

rendelet kevésbé szigorú előírásokat tartalmazna, mint az irányelv. 

 

Módosítás  278 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (második, 

negyedik és hatodik franciabekezdés) és 

III. mellékletének 6. pontja csak akkor 

alkalmazandó, ha az irányelv 

végrehajtásáért felelős tagállam illetékes 

hatóságai azt kívánatosnak tartják. 

b) a létesítményt elhagyó minden 

stabilizált higanyhulladék-rakomány 

esetében: 

 i. a stabilizált higanyhulladék 

mennyisége és higanytartalma; 

 ii. a stabilizált higanyhulladék 

rendeltetési helye és tervezett 

ártalmatlanítási műveletei; 

 iii. a szilárd higanyhulladék 1b. 

cikkben meghatározott tartós tárolását 

végző gazdasági szereplő által kiállított 

tanúsítvány. 

Or. fr 
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Módosítás  279 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (második, 

negyedik és hatodik franciabekezdés) és 

III. mellékletének 6. pontja csak akkor 

alkalmazandó, ha az irányelv 

végrehajtásáért felelős tagállam illetékes 

hatóságai azt kívánatosnak tartják. 

b) az 1999/31/EK irányelv I. 

mellékletének 8. pontja (második és 

negyedik franciabekezdés) és III. 

mellékletének 6. pontja csak akkor 

alkalmazandó, ha az irányelv 

végrehajtásáért felelős tagállam illetékes 

hatóságai azt kívánatosnak tartják. 

Or. en 

(Ugyanezen albekezdés a) pontjának ugyanazon szerzőtől származó módosításához 

kapcsolódik.) 

Indokolás 

A földfelszín alatti tartós tárolás tartalék módosítása továbbra is megmarad lehetőségként. Az 

I. melléklet 8. pontjának hatodik francia bekezdése előírja a fémhigany átmeneti tárolása 

vonatkozásában, hogy „[a] tárolást úgy kell megszervezni, hogy minden tartály könnyen 

kivehető legyen.” A több sóbányában is jelentkező problémák miatt ezt az állandó tárolásnál 

is kötelezővé kell tenni, és nem az illetékes hatóságok mérlegelési jogkörére kell bízni, hogy 

megfelelőnek tartják-e vagy sem. 

 

Módosítás  280 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) minden hónap végén a 

létesítményben tárolt higanyhulladék 

mennyisége. 

Or. fr 
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Módosítás  281 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) A létesítmény üzemeltetője 

legkésőbb január 31-ig megküldi a 

nyilvántartást a tagállam által megjelölt 

hatóságoknak. 

Or. fr 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a higany nyomonkövethetősége a teljes hulladékkezelési láncban 

biztosított legyen, olyan nyilvántartást kell bevezetni, amely központosítja és egységesíti az 

ilyen nyomonkövetéshez szükséges információkat, és különösen felelősséggel ruházza fel az 

ebben a folyamatban részt vevő összes szereplőt. 

 

Módosítás  282 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A higanyhulladék tartós tárolását 

végző létesítmények üzemeltetőinek az 

ártalmatlanítás elvégzése után 

tanúsítványt kell kiállítaniuk, amely 

kimondja, hogy a teljes higanyhulladék-

rakomány tartós tárolása az 1999/31/EK 

irányelvnek megfelelően történt, és 

információkat tartalmaz a tárolás helyére 

vonatkozóan. 

Or. fr 

 

Módosítás  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 



 

AM\1100259HU.doc 107/144 PE585.758v01-00 

 HU 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A higanyhulladékot tárolási 

tételekbe kell helyezni, amelyet a 

tárolókamra lepecsételése és feltöltése 

követ; a tárolókamra hat hónapnál 

hosszabb ideig nem maradhat nyitva. 

Or. en 

Indokolás 

Az emberi egészség és a környezet higanykibocsátástól való védelme érdekében kizárólag 

megszilárdított higany helyezhető el földfelszín alatti tárolókban. 

 

Módosítás  284 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk − 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A megszilárdítási technológiát 

kínáló vállalatokkal rendelkező 

tagállamok előmozdítják a folyékony 

higanyhulladék harmadik országokban 

történő megszilárdításának alkalmazását. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy azok a tagállamok, amelyekben a vállalatok megszilárdítási technológiát 

kínálnak, segítsenek a folyékony higanyhulladék megszilárdításához szükséges technológia 

harmadik országokba való áttelepítésében. 

 

Módosítás  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) E cikk (2) és (2a) bekezdésének 

sérelme nélkül a tartósan tárolt 

fémhiganyt a tárolás előtt stabilizálás vagy 

megszilárdítás útján higany-szulfiddá 

(HgS) kell átalakítani. A fémhigany 

kizárólag engedéllyel rendelkező 

földfelszín alatti tárolóban helyezhető el 

olyan sóbányákban, illetve olyan kemény 

sziklaképződményekben, amelyek hosszú 

távú biztonságát a 2003/33/EK tanácsi 

határozat1a A. mellékletének megfelelően 

bizonyították. 

 _______________ 

 1aA Tanács 2002. december 19-i 

2003/33/EK határozata az 1999/31/EK 

irányelv II. mellékletének 16. cikke 

alapján a hulladékok hulladéklerakókban 

történő átvételének kritériumairól és 

eljárásairól (HL L 11., 2003.1.16., 27. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A fémhigany stabilizálása vagy megszilárdítása hatékonyan és jelentősen csökkenti az első és 

leglényegesebb kockázatot, azaz a higany környezetbe való kibocsátását, illetve annak 

kockázatát, hogy ismét forgalomba helyezzék a piacon. 

 

Módosítás  286 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A Bizottság 2023. január 1-jéig 

jelentést készít az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak arról, hogy szükség van-e 

az (1) bekezdésben meghatározott időszak 

módosítására. A Bizottság jogalkotási 
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javaslatot is csatolhat a jelentéséhez. 

Or. fr 

Indokolás 

Ez a kikötés szükség esetén lehetővé teszi, hogy az átmeneti időszakot a meglévő készletek 

kezelésének előrehaladásától függően felülvizsgálják. A cél többek között az, hogy csökkenjen 

a higany illegális hálózatokban történő kinyerése. 

 

Módosítás  287 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A Bizottság e rendelet és a 

hatályos uniós jogszabályok rendelkezései 

alapján legkésőbb 2019. január 1-jéig 

biztosítja, hogy a higanyhulladékok 

nyomonkövethetősége a teljes láncban és 

az összes közreműködő szereplő esetében 

garantált legyen. 

 Joghézag megállapítása esetén a Bizottság 

meghatalmazáson alapuló jogi aktusok 

útján higanyhulladék-bejelentési és -

nyomonkövetési rendszert vezet be. Ez a 

rendszer a teljes láncra vonatkozóan 

nyilvántartja az egyes közreműködők, 

többek között a hulladékgyűjtéssel, az 

ideiglenes tárolással, a stabilizáló 

létesítményekkel és a tartós tárolással 

foglalkozó szereplők bejövő és kimenő 

higanyhulladékait. A jelentés az összes 

szakaszra vonatkozóan meghatározza az 

egyes személyek vagy egységek által 

birtokolt higanyhulladék mennyiségét. 

Or. fr 

Indokolás 

A nyomonkövethetőség alapvető fontosságú. Úgy tűnik azonban, hogy a higanyhulladékok 
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esetében az E-PRTR nem a legmegfelelőbb eszköz, mert a higanyhulladék-mennyiségeket 

tartja nyilván, nem pedig a hulladékban található higanymennyiséget. Ráadásul az E-PRTR 

kizárólag az egy adott minimum tonnamennyiségű hulladékkal rendelkező létesítményekre 

vonatkozik. Ebbe a rendszerbe nem kerülnének bele a kisebb létesítmények és a nem ipari 

szereplők (pl. a fogászok). 

 

Módosítás  288 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. cikk 

 A hulladékkezelő általi jelentéstétel 

 (1)  A megszilárdított higanyhulladék 

átmeneti tárolását, megszilárdítását vagy 

végleges ártalmatlanítását végző 

létesítmények üzemeltetői a 2008/98/EK 

irányelv 35. cikkében előírt nyilvántartási 

kötelezettségük keretében nyilvántartást 

vezetnek az alábbi információkról: 

 a)  minden egyes beérkezett 

higanyhulladékot tartalmazó szállítmány 

vonatkozásában: 

 i.  a beérkezett higanyhulladék 

eredete és mennyisége; 

 ii.  a beszállító neve és elérhetősége; 

 iii.  az átmenetileg tárolt hulladék 

tulajdonosának neve és elérhetősége; 

 b)  az átmeneti tárolólétesítményt 

elhagyó minden egyes higanyhulladék 

szállítmány vonatkozásában: 

 i.  a higanyhulladék mennyisége és 

higanytartalma; 

 ii.  a higanyhulladék végcélja; 

 iii. a végcél üzemeltetője által 

felmutatott igazolás; 

 c)  a létesítményt elhagyó minden 

egyes megszilárdított higanyhulladék 

szállítmány vonatkozásában: 
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 i.  a megszilárdított higanyhulladék 

mennyisége és higanytartalma; 

 ii.  a megszilárdított higanyhulladék 

végcélja és a tervezett ártalmatlanítási 

művelet; 

 iii.  a megszilárdított higanyhulladék 

tartós ártalmatlanítását végző vállalkozás 

üzemeltetője által felmutatott, (2) 

bekezdésben említett igazolás; 

 d)  a létesítményben tárolt 

higanyhulladék mennyisége minden 

hónap végén. 

 A létesítmény üzemeltetőjének minden év 

január 31-ig be kell nyújtania a 

nyilvántartást a tagállam által kijelölt 

hatósághoz. 

 (2)  A megszilárdított higanyhulladék 

végleges ártalmatlanítását végző 

vállalkozások létesítményeinek 

üzemeltetői az ártalmatlanítási művelet 

befejezését követően azonnal igazolást 

állítanak ki arról, hogy a megszilárdított 

higanyhulladék teljes szállítmánya 

végleges ártalmatlanításra került az 

1999/31/EK irányelvvel összhangban, 

mely tartalmazza az ártalmatlanítás 

helyszínéről szóló információkat is. 

Or. en 

Indokolás 

Emellett egyértelmű éves jelentéstételi kötelezettséget kell meghatározni az átmeneti tárolást 

és megszilárdítást végző létesítmények számára is, hogy nyomon követhető legyen a 

megszilárdítás és a végleges ártalmatlanítás folyamata. 

 

Módosítás  289 

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

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

Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a cikk (új) 



 

PE585.758v01-00 112/144 AM\1100259HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. cikk 

 A higanyhulladék tárolását és 

ártalmatlanítását végző üzemeltetőktől 

származó információk 

 (1)  A higanyhulladék átmeneti 

tárolását vagy megszilárdítását végző 

létesítmények üzemeltetői a 2008/98/EK 

irányelv 35. cikkében előírt nyilvántartási 

kötelezettségük keretében nyilvántartást 

vezetnek az alábbi információkról: 

 a)  minden egyes beérkezett 

higanyhulladékot tartalmazó szállítmány 

vonatkozásában: 

 i.  a beérkezett higanyhulladék 

eredete és mennyisége; 

 ii.  a beszállító neve és elérhetősége; 

 b)  a létesítményt elhagyó minden 

egyes megszilárdított higanyhulladék 

szállítmány vonatkozásában: 

 i. a megszilárdított higanyhulladék 

mennyisége és higanytartalma; 

 ii.  a megszilárdított higanyhulladék 

végcélja és a tervezett ártalmatlanítási 

művelet; 

 iii.  a megszilárdított higanyhulladék 

tartós tárolását végző vállalkozás 

üzemeltetője által felmutatott, (2) 

bekezdésben említett igazolás; 

 c)  az átmeneti tárolólétesítményt 

elhagyó minden egyes higanyhulladék 

szállítmány vonatkozásában: 

 i.  a higanyhulladék mennyisége és 

higanytartalma; 

 ii.  a higanyhulladék végcélja és a 

tervezett ártalmatlanítási művelet; 

 iii.  a higanyhulladék átmeneti 

tárolását végző vállalkozás üzemeltetője 

által felmutatott igazolás; 

 d)  a létesítményben tárolt 

higanyhulladék mennyisége minden 
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hónap végén. 

 A létesítmény üzemeltetőjének minden év 

január 31-ig be kell nyújtania a 

nyilvántartást a tagállam által kijelölt 

hatósághoz. 

 (2)  A higanyhulladék tartós tárolását 

végző vállalkozások létesítményeinek 

üzemeltetői az ártalmatlanítási művelet 

befejezését követően azonnal igazolást 

állítanak ki arról, hogy a higanyhulladék 

teljes szállítmánya tartós tárolásra került 

az 1999/31/EK irányelvvel összhangban, 

mely tartalmazza a tárolás helyszínéről 

szóló információkat is. 

Or. en 

 

Módosítás  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. 

 A higanyhulladék végleges tárolása 

(ártalmatlanítása) 

 (1)  A higanyhulladékot kizárólag 

annak stabilizálása és megszilárdítása 

után lehet tartósan tárolni. 

 (2)  A higanyhulladék stabilizálását és 

megszilárdítását földfelszín feletti 

létesítményekben és a hulladékokról szóló 

2008/98/EK irányelv rendelkezéseivel 

összhangban kell elvégezni. 

 (3)  A már stabilizálódott és 

megszilárdult higanyhulladék kizárólag a 

higany tartós tárolásával foglalkozó és 

ennek megfelelően felszerelt földfelszín 

feletti vagy olyan földfelszín alatti 

létesítményekben tárolható tartósan, 

amelyek a földfelszín feletti 

létesítményekkel azonos biztonságot és 
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zárást garantálnak. 

 (4)  A már stabilizált és megszilárdult 

higanyhulladék tartós tárolására 

vonatkozó követelményeket az 1999/31/EK 

irányelv tartalmazza. 

 (5)  A Bizottság 2020. december 31-e 

előtt értékelő jelentést készít a 3. 

bekezdésben említett higanyhulladékok 

különböző tartós tárolási lehetőségeinek – 

köztük a sóbányák – biztonságosságáról. 

A jelentésben figyelembe kell venni a 

földfelszín alatti tárolással kapcsolatos 

kockázatokat, mint például a víztározók 

közelsége, a víz beszivárgásának 

eshetősége, a kemény sziklaképződmény 

gyengesége, a tározók korróziója és a 

beavatkozás nehézsége veszélyhelyzet 

esetén. A jelentés következtetései alapján 

és az uniós jogszabályokkal összhangban 

a Bizottság javaslatot nyújt be e rendelet 

és – szükség esetén – az 1999/31/EK 

irányelv módosítására. 

Or. es 

Indokolás 

A higany folyékony, amelynek kezelése nagyobb kockázatot rejt magában, mintha szilárd 

anyag lenne. Az 1999/31/EK irányelv tiltja a folyékony hulladék hulladéklerakókban való 

leadását. A tartós tárolás kizárólag akkor engedélyezhető, ha a higanyhulladékokat 

előzetesen stabilizálták és megszilárdították. A javaslat szerint a földfelszín alatti tárolás a 

preferált megoldás, és a sóbányákat követendő biztonsági „sztenderdként” határozza meg. A 

javaslat e két pontja nincs megfelelően alátámasztva. 

 

Módosítás  291 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok meghatározzák az e rendelet 

rendelkezéseinek megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókat, és meghozzák 

A tagállamok meghatározzák az e rendelet 

rendelkezéseinek megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókat, és meghozzák 
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az e szankciók alkalmazásának 

biztosításához szükséges intézkedéseket. A 

megállapított szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 

tagállamok az említett rendelkezésekről 

[xxx]-ig tájékoztatják a Bizottságot, és 

haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 

azokat érintő minden későbbi módosítást 

is. 

az e szankciók alkalmazásának 

biztosításához szükséges intézkedéseket. A 

megállapított szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. 

Or. fr 

 

Módosítás  292 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az e rendelet végrehajtásával 

kapcsolatos tájékoztatás; 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  293 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a minamatai egyezmény 21. cikke 

szerinti jelentéstételi kötelezettség uniós és 

tagállami teljesítéséhez szükséges 

információk; 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) a minamatai egyezmény 21. cikke 

szerinti jelentéstételi kötelezettség uniós és 

tagállami teljesítéséhez szükséges 

információk; 

(b) a minamatai egyezmény 21. cikke 

szerinti jelentéstételi kötelezettség uniós 

teljesítéséhez szükséges információk; 

Or. pl 

Indokolás 

A tagállamoknak saját jelentéstételi követelményük van, amelyet nem kellene uniós 

jogszabállyal megkettőzni. 

 

Módosítás  295 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 12. cikknek megfelelően kapott 

adatok összefoglalása; 

c) a 12. és a 13a. cikknek megfelelően 

kapott adatok összefoglalása; 

Or. en 

(A megszilárdítást végző létesítményekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget bevezető 

ugyanazon szerző módosításához kapcsolódik.) 

Indokolás 

A tagállamok éves jelentésének tartalmaznia kell a megszilárdítást végző létesítmények által 

kapott információk összefoglalóját is. 

 

Módosítás  296 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk - 1 bekezdés - d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a területükön található, 50 metrikus 

tonnát meghaladó egyéni higanykészletek 

listája, és amennyiben számukra ismertek, 

az évi 10 metrikus tonnát meghaladó 

mennyiségű higanykészletek beszerzési 

forrásai. 

d) a területükön található, 50 metrikus 

tonnát meghaladó egyéni higany-, 

higanyvegyület- vagy higanyhulladék-

készletek listája, valamint a higany 

mennyisége mindegyik helyszínen. 

Or. en 

 

Módosítás  297 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a következő esetekben felhasznált 

higannyal, illetve létrejött 

higanyvegyületekkel kapcsolatos 

információk: 

 – kőolaj- és földgáztermelés, vas- és 

acélipari termelés és nemvasfém 

bányászat és feldolgozás melléktermékei; 

 – hulladék-újrafeldolgozó létesítmények; 

 – alkoholátok, vinil-klorid monomerek és 

poliuretán előállítása; 

 – hozzáadott higanyt tartalmazó termékek 

gyártása. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó 72. módosításának kisebb helyreigazítása, amely pontosítja valamennyi 

mellékterméket, amelyről információkat kell benyújtani. 
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Módosítás  298 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a higanyellátás forrásainak 

jegyzéke, amely 10 metrikus tonnát 

meghaladó éves higanykészleteket termel; 

Or. en 

 

Módosítás  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megfelelő kérdőíveket fogad el 

az (1) bekezdésben említett jelentés 

tartalmának, az abban szerepeltetendő 

információknak és fő 

teljesítménymutatóknak, valamint a 

jelentés formátumának, közzétételének és 

naprakésszé tételeinek időpontja 

meghatározására. 

A Bizottság megfelelő kérdőíveket fogad el 

az (1) bekezdésben említett jelentés 

tartalmának, az abban szerepeltetendő 

információknak és fő 

teljesítménymutatóknak, valamint a 

jelentés formátumának, közzétételének és 

naprakésszé tételeinek időpontja 

meghatározására. A kérdőívek nem 

foglalhatnak magukban olyan témákat, 

amelyekkel kapcsolatban a jelentéstételi 

követelmények az egyezmény feleinek 

kizárólagos hatáskörében maradnak. 

Or. pl 

Indokolás 

A tagállamoknak saját jelentéstételi követelményük van, amelyet nem kellene uniós 

jogszabállyal megkettőzni. 
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Módosítás  300 

Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megfelelő kérdőíveket fogad el 

az (1) bekezdésben említett jelentés 

tartalmának, az abban szerepeltetendő 

információknak és fő 

teljesítménymutatóknak, valamint a 

jelentés formátumának, közzétételének és 

naprakésszé tételeinek időpontja 
meghatározására. 

A Bizottság megfelelő kérdőíveket fogad el 

az (1) bekezdésben említett 

követelményeknek való megfelelés 

érdekében a jelentésben szerepeltetendő 

tartalomnak, információknak és fő 

teljesítménymutatóknak, valamint a 

jelentés formátumának és közzététele 

gyakoriságának meghatározására. A 

kérdőívek nem kettőzhetik meg az 

egyezmény részes Feleinek jelentéstételi 

kötelezettségét. 

Or. en 

 

Módosítás  301 

Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kérdőív révén a jelentéstétel olyan 

módon is megszervezhető, amely lehetővé 

teszi, hogy az Unió egyetlen jelentést 

nyújtson be az egyezmény titkárságához 

az Unió és annak tagállamai nevében. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  302 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kérdőív révén a jelentéstétel olyan 

módon is megszervezhető, amely lehetővé 

teszi, hogy az Unió egyetlen jelentést 

nyújtson be az egyezmény titkárságához 

az Unió és annak tagállamai nevében. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kérdőív révén a jelentéstétel olyan 

módon is megszervezhető, amely lehetővé 

teszi, hogy az Unió egyetlen jelentést 

nyújtson be az egyezmény titkárságához 

az Unió és annak tagállamai nevében. 

törölve 

Or. pl 

Indokolás 

A tagállamoknak saját jelentéstételi követelményük van, amelyet nem kellene uniós 

jogszabállyal megkettőzni. 

Módosítás  304 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási határozatok 

révén fogadja el a kérdőívek mintáját és 

elektronikus jelentéstételi eszközt bocsát a 

tagállamok rendelkezésére. 

A Bizottság határozatokat terjeszt elő a 

kérdőívek mintájának elfogadására és egy 

elektronikus jelentéstételi eszköz 

tagállamok részére történő rendelkezésre 

bocsátására vonatkozóan. 
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Or. fr 

 

Módosítás  305 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E végrehajtási aktusokat a 18. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  306 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15a. cikk 

 Krematórium 

 A Bizottság 2018. július 1-ig jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a krematóriumokból származó 

higanykibocsátásról, amelyet adott 

esetben jogalkotási javaslattal egészít ki az 

ilyen kibocsátás jelentős visszaszorítása 

érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A krematóriumok a higany környezeti kibocsátásának legfőbb okozói. A Bizottságnak meg kell 

vizsgálnia a helyzetet, és jogalkotási javaslattal kell előállnia, hogy 2018. július 1-ig 

jelentősen csökkentse az ilyen kibocsátást. 
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Módosítás  307 

Julie Girling 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-

ig felülvizsgálja ezt a rendeletet, többek 

között a minamatai egyezménnyel és e 

rendelet végrehajtásával kapcsolatos 

fejlemények fényében. Szükség esetén a 

felülvizsgálatot az e rendelet módosítására 

irányuló jogalkotási javaslat kíséri. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja a felülvizsgált nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv 

nemrég elfogadott felülvizsgálati záradékának való teljes megfelelést. 

 

Módosítás  308 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15b. cikk 

 Felülvizsgálat 

 A Bizottság 2021. december 31-ig elvégzi e 

rendelet felülvizsgálatát – többek között – 

az egyezmény fejleményeinek tükrében, és 

szükség esetén jogalkotási javaslatot 

terjeszt elő a rendelet módosítására. A 

felülvizsgálat ajánló intézkedéseket 

tartalmaz az ipari tevékenységekben 

történő higanyhasználat csökkentése és a 

lehető leggyorsabb, de mindenesetre az 

egyezmény hatálybalépésétől számított 10 
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éven belül történő fokozatos kivezetése 

érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy a Bizottság a rendelet végrehajtásától számított négy év múlva felülvizsgálja ezt 

a rendeletet, különösen azért, hogy előmozdítsa a minamatai egyezmény azon célkitűzésének 

végrehajtását, hogy az egyezmény hatálybalépésétől számított 10 éven belül történő 

fokozatosan kivezessék a higanyhasználatot. 

Módosítás  309 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a 17. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadhat el az I., a II., a III. és a IV. 

melléklet módosítása érdekében, ha az 

egyezményben részes felek konferenciája 

által elfogadott határozatok átültetéséhez 

ez szükséges, és az Unió támogatta a 

vonatkozó határozatot. 

A Bizottság javaslatot tesz a tagállamok 

számára az I., a II., a III. és a IV. melléklet 

módosításaira vonatkozóan, ha az 

egyezményben részes felek konferenciája 

által elfogadott határozatok átültetéséhez 

ez szükséges, és az Unió támogatta a 

vonatkozó határozatot. 

Or. fr 

 

Módosítás  310 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

17 cikk törölve 

A felhatalmazás gyakorlása  

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
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határozza meg. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (3) 

bekezdésében és 16. cikkben említett 

felhatalmazása e rendelet 

hatálybalépésének napjától kezdve 

határozatlan időre szól. 

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 7. cikk (3) 

bekezdésében és a 16. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 

(5) A 7. cikk (3) bekezdése és a 16. cikk 

alapján elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak a jogi aktusról való 

értesítését követő két hónapon belül sem 

az Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt ellene kifogást, vagy ha az említett 

időtartam leteltét megelőzően mind az 

Európai Parlament, mind a Tanács arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 

kifogást. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik. 

 

Or. fr 

 

Módosítás  311 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 6. cikk szerinti behozatali és 

kiviteli formanyomtatványok 

meghatározása, a 8. cikk (4) bekezdése 

szerinti határozat elfogadása és a 15. cikk 

(2) bekezdése szerinti kérdőívek 

összeállítása során a Bizottságot egy 

szakbizottság segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minősül. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  312 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  313 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

Ezt a rendeletet hatálybalépésének 

napjától kell alkalmazni. 

Or. en 
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Módosítás  314 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás. 

Nem alkalmazható kettős mérce a külső és a belső piacokra vonatkozóan. 

 

Módosítás  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az 5. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Teljes kiviteli tilalmat kell elrendelni 

valamennyi hozzáadott higanyt tartalmazó termékre. 

 

Módosítás  316 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg 
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1. Elemek, kivéve a 2 %-nál alacsonyabb higanytartalmú cink-ezüst-oxid gombelemeket és a 

2 %-nál alacsonyabb higanytartalmú cink-levegő gombelemeket. 

2. Kapcsolók és relék, kivéve a nagyon nagy pontosságú kapacitás- és veszteségmérő hidakat és a 

nagy rádiófrekvenciás kapcsolókat és reléket olyan felügyeleti és vezérlőműszerekben, amelyek 

hidankénti, kapcsolónkénti vagy relénkénti maximális higanytartalma 20 mg. 

3. Általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek), amelyek teljesítménye 30 W 

vagy az alatti, és higanytartalma izzónként meghaladja az 5 mg-ot. 

4. A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek): 

a) Háromsávos foszfor, <60 W, izzónként >5 mg higanytartalommal; 

b) Halofoszfát foszfor, ≤40 W, izzónként >10 mg higanytartalommal. 

5. Általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzizzók (HPMV). 

6. Az elektronikus kijelzőkhöz használt következő higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és 

külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek):  

a) rövid (≤500 mm), izzónként >3,5 mg higanytartalmú fénycsövek; 

b) közepes hosszúságú (>500 mm és ≤1500 mm), izzónként >5 mg higanytartalmú fénycsövek; 

c) hosszú (>1500 mm), izzónként >13 mg higanytartalmú fénycsövek. 

7. Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó kozmetikumok, kivéve az 1223/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének 17. bejegyzésében foglalt különleges eseteket. 

8. Növényvédő szerek, biocidok és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek 

9. Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő 

higanymentes alternatíva: 

a) légnyomásmérők;  

b) légnedvességmérők;  

c) nyomásmérők;  

d) hőmérők; 

e) vérnyomásmérők; 

E bejegyzés nem vonatkozik a következő eszközökre: 

a) nagyméretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem 

elektronikus mérőeszközök; 

b) 2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérőeszközök; 
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c) kulturális vagy történelmi célú kiállításon bemutatásra kerülő mérőeszközök. 

 

 

Módosítás 

 

Hozzáadott higanyt tartalmazó termékek A hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelére, behozatalára és gyártására 

vonatkozó tilalom bevezetésének időpontja 

1. Elemek vagy a 2006/66/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben1 

megállapított legmagasabb higanytartalmat el 

nem érő akkumulátorok. 

2020.12.31. 

2. Kapcsolók és relék, kivéve a nagyon nagy 

pontosságú kapacitás- és veszteségmérő 

hidakat és a nagy rádiófrekvenciás kapcsolókat 

és reléket olyan felügyeleti és 

vezérlőműszerekben, amelyek hidankénti, 

kapcsolónkénti vagy relénkénti maximális 

higanytartalma 20 mg. 

2020.12.31. 

3. A 2011/65/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben2 megállapított 

legmagasabb higanytartalmat el nem érő, 

higanyt tartalmazó lámpák. 

2020.12.31. 

törölve  

törölve  

törölve  

7. Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó 

kozmetikumok, kivéve az 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet3 V. 

mellékletének 17. bejegyzésében foglalt 

különleges eseteket. 

2020.12.31. 

8. Növényvédő szerek, biocidok és helyi 

alkalmazású fertőtlenítő szerek 

2020.12.31. 

9. Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök: 2020.12.31. 

a) légnyomásmérők;   

b) légnedvességmérők;   
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c) nyomásmérők;   

d) hőmérők;  

e) vérnyomásmérők;  

ea) pletizmográfokban használt nyúlásmérők;  

eb) feszültségmérők.  

E bejegyzés nem vonatkozik a következő 

eszközökre: 
 

a) nagyméretű berendezésekbe beépített, illetve 

nagy pontosságú mérésekhez használt nem 

elektronikus mérőeszközök, ahol nem áll 

rendelkezésre megfelelő higanymentes 

alternatíva; 

 

b) 2007. október 3-án 50 évnél régebbi 

mérőeszközök; 
 

c) kulturális vagy történelmi célú kiállításon 

bemutatásra kerülő mérőeszközök. 
 

9a. Az alábbiak professzionális és ipari 

célokra szánt higanyt használó mérőeszközök:  

2020.12.31. 

a) higanyos piknométerek;  

b) a lágyuláspont meghatározására szolgáló 

higanyos mérőeszközök; 

 

 

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

1Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006.9.6) az elemekről és 

akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és – akkumulátorokról, továbbá a 

91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, (HL L 266., 2006.9.26., 1. o.). 

2Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes 

anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 

(HL L 174., 2011.7.1., 88. o.) 

3Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 

kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.). 

Or. en 
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Indokolás. 

Nem alkalmazható kettős mérce a külső és a belső piacokra vonatkozóan. 

 

Módosítás  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

Általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek), amelyek teljesítménye 30 W vagy 

az alatti, és higanytartalma izzónként meghaladja az 5 mg-ot. 

 

 

Módosítás 

 

Hozzáadott higanyt tartalmazó termékek A hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelére, behozatalára és gyártására 

vonatkozó tilalom bevezetésének időpontja 

3. Kompakt fénycsövek (CFL-ek), amelyek 

higanytartalmának izzónként megengedett 

mennyisége: 

2020.12.31. 

a) Általános világítási célra szolgáló, 30 W 

alatti teljesítményű fénycső esetén: 2,5 mg  

 

b) Általános világítási célra szolgáló, legalább 

30 W, de 50 W alatti teljesítményű fénycső 

esetén: 3,5 mg  

 

c) Általános világítási célra szolgáló, legalább 

50 W, de 150 W alatti teljesítményű fénycső 

esetén: 5 mg  

 

d) Általános világítási célra szolgáló, legalább 

150 W teljesítményű fénycső esetén: 15 mg  

 

e) Általános világítási célra szolgáló, kör 

alakú vagy szögletes strukturális formájú, 

legfeljebb 17 mm csőátmérőjű fénycső esetén  

7 mg  
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f) Különleges rendeltetésű fénycső esetén: 5 

mg  

 

g) Általános világítási célra szolgáló, 30 W 

alatti teljesítményű, 20 000 órát elérő vagy 

afeletti élettartamú fénycső esetén (2017. 

december 31-ig engedélyezett) 

 

Or. en 

 

Módosítás  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

 

4. A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek): 

a) Háromsávos foszfor, <60 W, izzónként >5 mg higanytartalommal; 

b) Halofoszfát foszfor, ≤40 W, izzónként >10 mg higanytartalommal. 

 

 

Módosítás 

 

Hozzáadott higanyt tartalmazó termékek A hozzáadott higanyt tartalmazó termék 

kivitelére, behozatalára és gyártására 

vonatkozó tilalom bevezetésének időpontja 

a) Lineáris fénycsövek (LFL-ek), amelyek 

higanytartalmának (izzónként) megengedett 

mennyisége:  

2020. december 31. 

(1) Normál élettartamú háromsávos foszfor 

fénycső 9 mm alatti csőátmérővel (pl. T2): 4 

mg;  

 

(2) Normál élettartamú háromsávos foszfor 

fénycső legalább 9 mm-es, legfeljebb 17 mm-

es csőátmérővel (pl. T5): 3 mg;  

 

(3) Normál élettartamú háromsávos foszfor  
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fénycső 17 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 28 

mm-es csőátmérővel (pl. T8): 3.5 mg; 

(4) Normál élettartamú háromsávos foszfor 

fénycső 28 mm-t meghaladó csőátmérővel (pl. 

T12): 3.5 mg;  

 

(5) Hosszú (legalább 25 000 óra) élettartamú 

háromsávos foszfor fénycső: 5 mg. 

 

b) Egyéb fénycsövek, amelyek 

higanytartalmának (izzónként) megengedett 

mennyisége:  

2020. december 31. 

(1) Egyenes halofoszfát fénycsövek 28 mm 

feletti csőátmérővel (pl. T10 és T12). 

 

(2) Nem egyenes halofoszfát fénycsövek 

(bármely csőátmérő esetén):  

 

(3) Nem egyenes háromsávos foszfor 

fénycsövek 17 mm feletti csőátmérővel (pl. T9) 

 

(4) Egyéb általános világítási célra szolgáló, 

vagy különleges rendeltetésű lámpák (pl. 

indukciós lámpák): 15 mg. 

 

4a. Egyéb kisnyomású kisülőlámpák, amelyek 

higanytartalmának (izzónként) megengedett 

mennyisége: 15 mg. 

2020. december 31. 

4b. Általános világítási célra szolgáló, javított 

színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), 

nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban 

használt higany, amelynek megengedett 

mennyisége (izzónként): 

2020. december 31. 

a) P ≤ 155 W: 30 mg izzónként  

b) 155 W < P ≤ 405 W:40 mg izzónként  

(c) P > 405 W:40 mg izzónként  

4c. Egyéb általános világítási célra szolgáló 

nagynyomású nátrium (gőz) lámpákban 

használt higany, amelynek megengedett 

mennyisége (izzónként): 

2020. december 31. 

a) P ≤ 155 W: 25 mg izzónként  
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b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg izzónként  

c) P > 405 W: 40 mg izzónként  

4d. A reklámokban, a dekorációkban, az 

épületmegvilágításban, a speciális 

megvilágításban és a művészeti alkotásokban 

használt, kézzel előállított, cső alakú 

kisülőlámpákban lévő higany, melynek 

megengedett mennyisége (2018. december 31-

ig engedélyezett): 

2020. december 31. 

a) kültéri alkalmazások, valamint 20 °C alatti 

hőmérsékletnek kitett beltéri alkalmazások 

esetében 20mg elektródpáronként +0,3 mg 

cm-enként a cső hosszát figyelembe véve, de 

legfeljebb 80 mg; 

 

b) minden egyéb beltéri alkalmazás esetében 

15 mg elektródpáronként + 0,24 mg cm-

enként a cső hosszát figyelembe véve, de 

legfeljebb 80 mg. 

 

Or. en 

Indokolás. 

A higanytartalomra vonatkozó korlátozásokat ugyanabban a szintben kell meghatározni a 

belső piac és az Unióból való kivitel vonatkozásában is. 

 

Módosítás  319 

Michèle Rivasi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – A rész – 9 a bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a.  Az alábbiak professzionális és 

ipari célokra szánt higanyt használó 

mérőeszközök: 

 a)  higanyos piknométerek; 

 b)  a lágyuláspont meghatározására 

szolgáló higanyos mérőeszközök; 
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Or. en 

Indokolás 

Ezek a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek a 847/2012/EU bizottsági rendelet értelmében 

tiltott termékek. Ezért hozzá kell őket adni a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek 

listájához, amelyek kivitele e rendelet 5. cikke értelmében tilos. 

 

Módosítás  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – B rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az 5. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Teljes kiviteli tilalmat kell elrendelni 

valamennyi hozzáadott higanyt tartalmazó termékre. 

 

Módosítás  321 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – B rész   

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás. 

Nem alkalmazható kettős mérce a külső és a belső piacokra vonatkozóan. 
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Módosítás  322 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 2019. január 1-től: acetaldehid 

előállítása 

a) 2018. január 1-től: ahol a higanyt 

katalizátorként használják 

Or. en 

Indokolás 

Ahogy azt a minamatai egyezmény B. mellékletének I. részében egyértelműen megállapítják, 

az acetaldehid higany vagy higanyvegyületek katalizátorként való felhasználásával történő 

előállítását 2018-ig fokozatosan meg kell szüntetni. A minamatai egyezménynek való 

megfelelés érdekében ez a javaslat nem gyengítheti az abban foglalt megközelítést. A polietán 

esetében már öt különböző szerves higanysó van, amelynek használata az európai REACH 

rendelet értelmében 2017. október 10-től tilos. 

 

Módosítás  323 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 2019. január 1-től: acetaldehid 

előállítása 

a) 2018. január 1-től: acetaldehid 

előállítása 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 2019. január 1-től: acetaldehid a)  2018. január 1-től: acetaldehid 
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előállítása előállítása 

Or. en 

 

Módosítás  325 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2019. január 1-től: vinilklorid 

monomer előállítása 

b) 2017. december 11-től, 

amennyiben a higanyt elektródaként 

használják, vagy 2020. december 11-től, 

amennyiben a 2010/75/EU irányelv 15. 

cikkének (4) bekezdése alkalmazandó 

Or. en 

Indokolás 

A klóralkálival foglalkozó iparág már megkezdte a higany alapú technológia fokozatos 

megszüntetését: A kibocsátásokról szóló irányelv értelmében az elérhető legjobb technikákkal 

(BAT) kapcsolatos következtetések jogilag kötelező érvényűvé váltak, azaz négy évvel a 

közzététel, 2017. december 11. előtt meg kell szüntetni a higany alapú gyártási technológiát. 

A higany alapú technológiát használó európai klóralkáligyártóknak át kell állniuk vagy fel 

kell hagyniuk tevékenységükkel. A higanymentes eljárások már hozzáférhetővé váltak és 

széles körben használják őket a nátrium-metilát és -etilát gyártásában. Ez a kötelezettség 

jogbiztonságot ad majd a jövőbeli eljárásoknak. 

 

Módosítás  326 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2019. január 1-től: vinilklorid 

monomer előállítása 

b) 2018. január 1-től: vinilklorid 

monomer előállítása 

Or. en 
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Módosítás  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2019. január 1-től: vinilklorid 

monomer előállítása 

b) 2018. január 1-től: vinilklorid 

monomer előállítása 

Or. en 

 

Módosítás  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2019. január 1-jétől: vinilklorid 

monomer előállítása 

b) 2025. január 1-jétől: vinilklorid 

monomer előállítása 

Or. fr 

Indokolás 

Mivel a nátrium-metilát és -etilát előállítása esetében létezik higanymentes eljárás, erre 

vonatkozóan jogszabályban kell rögzíteni a higany tilalmát. Ugyanakkor az érintett európai 

vállalkozás vagy vállalkozások termelő apparátusa átállításának elősegítése érdekében 

átmeneti időszakra van szükség. 

 

Módosítás  329 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba)  A b) pont a kálium-metilát és -

etilát, illetve a vinilklorid monomer 
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előállítására csak 2021. január 1-jétől 

alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

A kálium-metilát és -etilát, illetve a vinilklorid monomer előállítása tekintetében már léteznek 

kísérleti fázisban járó higanymentes eljárások, azonban a teljes higanymentes ellátás 

biztosítása érdekében az európai iparnak több időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. 

 

Módosítás  330 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) 2025. január 1-jétől: nátrium-

metilát vagy -etilát előállítása 

Or. fr 

Indokolás 

Mivel a nátrium-metilát és -etilát előállítása esetében létezik higanymentes eljárás és azt már 

világszerte alkalmazzák, ezek előállítása esetében jogszabályban kell rögzíteni a higany 

tilalmát. Ugyanakkor az érintett európai vállalkozás vagy vállalkozások termelő apparátusa 

átállításának elősegítése érdekében átmeneti időszakra van szükség. 

 

Módosítás  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) 2017. október 10-től: poliuretán 

előállítása higanytartalmú katalizátorok 

használatával 
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Or. en 

 

Módosítás  332 

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

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) 2018. január 1-től: nátrium-

metilát és -etilát előállítása 

Or. en 

 

Módosítás  333 

Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) Az I. résztől eltérve a kálium-

metilát és -etilát előállítása az e rendelet 

hatályba lépésétől számított legfeljebb tíz 

éves időtartamra engedélyezett, 

amennyiben semmilyen alternatív eljárás 

nem válik lehetővé. 

 Amint megfelelő helyettesítő technikák 

állnak rendelkezésre az Unióban, a 

Bizottság a 17. cikkel összhangban 

elfogadott meghatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján elfogadja az adott, higanyt 

tartalmazó eljárást. 

Or. fr 

Indokolás 

Mivel a kálium-metilát és -etilát előállítása esetében semmilyen higanymentes alternatív 

eljárást nem ítéltek műszakilag és/vagy gazdaságilag életképesnek, az új technológiák 

kifejlesztésének lehetővé tétele érdekében elegendő eltérési időszakot kell biztosítani. 
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Módosítás  334 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) 2022. január 1-től: kálium-etilát és 

-metilát előállítása 

Or. en 

 

Módosítás  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) 2018. január 1-től: klóralkáli 

előállítása 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség kedvéért meg kell adni a III. mellékletben a higany klóralkáli előállításban 

való használatának végdátumát. 

 

Módosítás  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nátrium- és kálium-metilát és -etilát 

előállítására az alábbi követelmények 

vonatkoznak: 

A nátrium- és kálium-metilát és -etilát 

előállítását a lehető leghamarabb, de 

mindenesetre az egyezmény 

hatálybalépésétől számított 10 éven belül 

kell fokozatosan kivezetni. Ezen időpontot 
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megelőzően a fenti gyártásra az alábbi 

követelmények vonatkoznak: 

Or. en 

 

Módosítás  337 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nátrium- és kálium-metilát és -etilát 

előállítására az alábbi követelmények 

vonatkoznak: 

A kálium-metilát és -etilát, illetve a 

vinilklorid monomer előállítására az I. rész 

b) pontjában meghatározott 

rendelkezések, valamint az alábbi 

követelmények vonatkoznak: 

Or. en 

Indokolás 

A 2021. decemberig tartó átmeneti időszak alatt ezek a rendelkezések alkalmazandók. 

 

Módosítás  338 

Susanne Melior 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A higany és a higanyvegyületek 

levegőbe, talajba és vízbe történő 

közvetlen és közvetett kibocsátásának 

2010-hez képest 50%-os csökkentése 

2020-ig az előállított anyagok 

tömegarányában; valamint 

– 2010-hez képest a kibocsátások 

egységnyi termelésre vetített 50 %-os 

csökkentése 2020-ig; valamint 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a minamatai egyezmény II. része B. mellékletének részét képezi. 

 

Módosítás  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A higany és a higanyvegyületek 

levegőbe, talajba és vízbe történő 

közvetlen és közvetett kibocsátásának 
2010-hez képest 50 %-os csökkentése 

2020-ig az előállított anyagok 

tömegarányában; valamint 

– 2010-hez képest a kibocsátások 

egységnyi termelésre vetített 50%-os 

csökkentése 2020-ig; valamint 

Or. en 

Indokolás 

A minamatai egyezménynek való megfelelés érdekében az Uniónak az egyezmény II. részének 

B. mellékletében található szövegezést szó szerint át kell vennie. A rendelet szövegének 

megváltoztatása kétértelműséghez, végrehajtási problémákhoz és jogvitákhoz vezethet. 

 

Módosítás  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– E rendelet hatálybalépésétől fogva 

a nátrium- és kálium-metilát és -etilát 

előállítására higanyt és higanyvegyületeket 

felhasználó, az említett időpont előtt már 

üzemben lévő létesítmények kapacitása 

nem növelhető, és új létesítmények 

sem hozhatók létre. 

– E rendelet hatálybalépésétől fogva 

a nátrium- és kálium-metilát és -etilát 

előállítására higanyt és higanyvegyületeket 

felhasználó, az említett időpont előtt már 

üzemben lévő létesítmények kapacitását 

nem lehet növelni, és már új létesítmények 

sem hozhatók létre. 

Or. es 
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Módosítás  341 

Renate Sommer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – A higany használatát öt évvel 

azután kell betiltani, amikor mind a négy 

alkoholát esetében az előállított anyagok 

tonnája után kevesebb energiát igénylő 

higanymentes gyártási eljárása 

technikailag és gazdaságilag 

megvalósíthatóvá válik. 

Or. en 

Indokolás 

A minamatai egyezménnyel összhangban fokozatosan ki kell vezetni a higany alapú 

eljárásokat, amint technikailag és gazdaságilag megvalósítható alternatív eljárások állnak 

rendelkezésre. Az eljárásnak két feltételnek kell megfelelnie: mind a négy alkoholát –azaz a 

nátrium- és a kálium-etilát és -metilát – előállítására képesnek kell lennie, és annyira 

energiahatékonynak kell lennie, mint az alkoholátokhoz kapcsolódó eljárás. 

Módosítás  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – 2023. január 1-től tilos a higany 

vagy vegyületei légkörbe, vizekbe vagy 

talajba történő kibocsátása. 

Or. es 

Indokolás 

Már léteznek olyan alternatívák, amelyek kiváltják a higanyt a nátrium- vagy a kálium-etilát 

és -metilát gyártásából. Az egyezmény a „felhasználás mielőbbi megszüntetésére” szólítja fel 

a részes Feleket. A módosításokban azt javasolja, hogy ez 2023-ban történjen meg. 



 

PE585.758v01-00 144/144 AM\1100259HU.doc 

HU 

 


