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Poprawka  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1 i art. 207, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1, 

Or. en 

 

Poprawka  95 

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

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1 i art. 207, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1, 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jedyną podstawę prawną niniejszego rozporządzenia powinien stanowić art. 192 ust. 1 

TFUE. 

 

Poprawka  96 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 



 

PE585.758v01-00 4/145 AM\1100259PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Rtęć jest substancją wysoce 

toksyczną, stanowiącą globalne i poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, w tym 

związane z metylortęcią obecną w rybach i 

owocach morza oraz w ekosystemach i 

organizmach dzikiej fauny i flory. Ze 

względu na transgraniczny charakter 

zanieczyszczenia rtęcią, od 40 % do 80 % 

całkowitej depozycji rtęci w UE pochodzi 

spoza Unii, co uzasadnia podjęcie działań 

na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. 

(1) Rtęć jest substancją wysoce 

toksyczną, stanowiącą globalne i poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zatrucie 

tysięcy osób w Japonii w okresie od 1932 

do 1966 r., nazywane chorobą z 

Minamaty, jest tragiczną ilustracją 

skrajnej szkodliwości tej substancji dla 

zdrowia. Obecnie można ją znaleźć w 

rybach i owocach morza oraz w 

ekosystemach i organizmach dzikiej fauny 

i flory w postaci metylortęci. Ze względu 

na transgraniczny charakter 

zanieczyszczenia rtęcią od 40 % do 80 % 

całkowitej depozycji rtęci w UE pochodzi 

spoza Unii, co uzasadnia podjęcie działań 

na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  97 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Rtęć jest substancją wysoce 

toksyczną, stanowiącą globalne i poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, w tym 

związane z metylortęcią obecną w rybach i 

owocach morza oraz w ekosystemach i 

organizmach dzikiej fauny i flory. Ze 

względu na transgraniczny charakter 

zanieczyszczenia rtęcią, od 40 % do 80 % 

całkowitej depozycji rtęci w UE pochodzi 

spoza Unii, co uzasadnia podjęcie działań 

na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. 

(1) Rtęć jest substancją wysoce 

toksyczną, stanowiącą globalne i poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, w tym 

związane z metylortęcią obecną w rybach i 

owocach morza oraz w ekosystemach i 

organizmach dzikiej fauny i flory. W 

wysokiej dawce rtęć jest szczególnie 

szkodliwa dla małych dzieci i płodu oraz 

wpływa między innymi na zdolności 

intelektualne. Wobec tego należy przyjąć 

ograniczenia w zakresie jej stosowania. 

Or. fr 

 



 

AM\1100259PL.doc 5/145 PE585.758v01-00 

 PL 

Poprawka  98 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Ze względu na transgraniczny 

charakter zanieczyszczenia rtęcią od 40 % 

do 80 % całkowitej depozycji rtęci w UE 

pochodzi spoza Unii, co uzasadnia 

podjęcie działań na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Należy stopniowo odchodzić od 

stosowania rtęci w procesach 

produkcyjnych; w tym celu należy 

zachęcać do poszukiwania produktów 

będących alternatywą dla rtęci, których 

właściwości będą nieszkodliwe lub 

przynajmniej mniej niebezpieczne dla 

zdrowia i środowiska. 

Or. it 

 

Poprawka  100 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Większość emisji rtęci i 

powiązanego z nimi ryzyka narażenia jest 

skutkiem działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę oraz 

emisji rtęci pochodzących w szczególności 

ze spalania węgla i gospodarowania 

odpadami rtęciowymi. 

(2) Większość emisji rtęci i 

powiązanego z nimi ryzyka narażenia jest 

skutkiem działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę oraz 

emisji rtęci pochodzących w szczególności 

ze spalania węgla i gospodarowania 

odpadami rtęciowymi. Spalanie paliw 

kopalnych w elektrowniach i kotłach 

przemysłowych, a także na potrzeby 

ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych 

odpowiada za niemal połowę emisji rtęci 

na świecie. Aby zatem znacząco 

zmniejszyć uwalnianie rtęci do atmosfery, 

należy przyspieszyć przejście na produkcję 

energii ze źródeł odnawialnych oraz 

stosowanie środków z zakresu 

efektywności energetycznej. 

Or. en 

 

Poprawka  101 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Większość emisji rtęci i 

powiązanego z nimi ryzyka narażenia jest 

skutkiem działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę oraz 

emisji rtęci pochodzących w szczególności 

ze spalania węgla i gospodarowania 

odpadami rtęciowymi. 

(2) Większość emisji rtęci i 

powiązanego z nimi ryzyka narażenia jest 

skutkiem działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę z 

wykorzystaniem rtęci oraz emisji rtęci 

pochodzących w szczególności ze spalania 

węgla i gospodarowania odpadami 

rtęciowymi. 

Or. fr 
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Poprawka  102 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Większość emisji rtęci i 

powiązanego z nimi ryzyka narażenia jest 

skutkiem działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę oraz 

emisji rtęci pochodzących w szczególności 

ze spalania węgla i gospodarowania 

odpadami rtęciowymi. 

(2) Wiele emisji rtęci i powiązanego z 

nimi ryzyka narażenia jest skutkiem 

działalności człowieka, w tym 

podstawowego wydobycia i przetwarzania 

rtęci, stosowania rtęci w produktach i 

procesach przemysłowych oraz wydobyciu 

złota tradycyjnym i na małą skalę oraz 

emisji rtęci pochodzących w szczególności 

ze spalania węgla i gospodarowania 

odpadami rtęciowymi. 

Or. el 

 

Poprawka  103 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Siódmy program działań w zakresie 

środowiska naturalnego przyjęty decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1386/2013/UE34 wyznacza cel 

długoterminowy, jakim jest środowisko 

wolne od toksyn i stanowi, że aby go 

zrealizować niezbędne jest podjęcie 

działań w celu zapewnienia minimalizacji 

znaczących negatywnych skutków 

chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 

środowiska do 2020 r. 

(3) Siódmy program działań w zakresie 

środowiska naturalnego przyjęty decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1386/2013/UE34 wyznacza cel 

długoterminowy, jakim jest środowisko 

wolne od toksyn i stanowi, że aby go 

zrealizować niezbędne jest podjęcie 

natychmiastowych działań w celu 

zapewnienia minimalizacji znaczących 

negatywnych skutków chemikaliów dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska do 2020 r. 

__________________ __________________ 

34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 

2013 r. w sprawie ogólnego unijnego 

34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 

2013 r. w sprawie ogólnego unijnego 
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programu działań w zakresie środowiska 

do 2020 r. „Dobra jakość życia z 

uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety” (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 

171). 

programu działań w zakresie środowiska 

do 2020 r. „Dobra jakość życia z 

uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety” (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 

171). 

Or. el 

 

Poprawka  104 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ciągu ostatnich 10 lat w Unii 

poczyniono znaczne postępy w dziedzinie 

gospodarowania rtęcią w następstwie 

przyjęcia strategii oraz szerokiego zakresu 

środków dotyczących emisji rtęci, podaży, 

popytu oraz wykorzystania nadwyżek i 

zasobów rtęci oraz zarządzania nimi. 

(5) W ciągu ostatnich 10 lat w Unii 

poczyniono znaczne postępy w dziedzinie 

gospodarowania rtęcią w następstwie 

przyjęcia strategii oraz szerokiego zakresu 

środków dotyczących emisji rtęci, podaży, 

popytu oraz wykorzystania nadwyżek i 

zasobów rtęci oraz zarządzania nimi. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pełne 

i zgodne z zasadami wdrożenie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ciągu ostatnich 10 lat w Unii 

poczyniono znaczne postępy w dziedzinie 

gospodarowania rtęcią w następstwie 

przyjęcia strategii oraz szerokiego zakresu 

środków dotyczących emisji rtęci, podaży, 

popytu oraz wykorzystania nadwyżek i 

zasobów rtęci oraz zarządzania nimi. 

(5) Zarządzanie produkcją rtęci, jej 

emisją i podażą, popytem na rtęć oraz 

wykorzystywaniem rtęci w przemysłowych 

procesach produkcyjnych, a także 

zarządzanie nadwyżkami i zasobami rtęci 

musi być planowane pod kątem ochrony 

zdrowia i środowiska oraz zawsze ze 

szczególnym uwzględnieniem zasady 
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ostrożności. 

Or. it 

 

Poprawka  106 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ciągu ostatnich 10 lat w Unii 

poczyniono znaczne postępy w dziedzinie 

gospodarowania rtęcią w następstwie 

przyjęcia strategii oraz szerokiego zakresu 

środków dotyczących emisji rtęci, podaży, 

popytu oraz wykorzystania nadwyżek i 

zasobów rtęci oraz zarządzania nimi. 

(5) W ciągu ostatnich 10 lat w Unii 

poczyniono znaczne postępy w dziedzinie 

gospodarowania rtęcią, przykładowo przez 

przyjęcie strategii oraz szerokiego zakresu 

środków dotyczących emisji rtęci, podaży, 

popytu oraz wykorzystania nadwyżek i 

zasobów rtęci oraz zarządzania nimi. 

Or. fr 

 

Poprawka  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zgodnie ze strategią 

wynegocjowanie i zawarcie 

międzynarodowego prawnie wiążącego 

instrumentu powinno być priorytetem, 

ponieważ działanie Unii samo w sobie nie 

może zagwarantować skutecznej ochrony 

obywateli Unii przed negatywnymi 

skutkami rtęci dla zdrowia. 

(6) Bez uszczerbku dla postanowień 

strategii w zakresie rtęci, zgodnie z którą 

wynegocjowanie i zawarcie 

międzynarodowego prawnie wiążącego 

instrumentu powinno być priorytetem, 

Unia Europejska musi podjąć dodatkowy 

wysiłek, aby zapewnić sobie rolę lidera 

wśród światowych partnerów w celu 

zagwarantowania naprawdę skutecznej 

ochrony własnych obywateli przed 

negatywnymi skutkami rtęci dla zdrowia, 

przedstawiając przykłady najlepszych 

praktyk wszystkim państwom będącym 

sygnatariuszami konwencji z Minamaty. 
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Or. it 

 

Poprawka  108 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zgodnie ze strategią 

wynegocjowanie i zawarcie 

międzynarodowego prawnie wiążącego 

instrumentu powinno być priorytetem, 

ponieważ działanie Unii samo w sobie nie 

może zagwarantować skutecznej ochrony 

obywateli Unii przed negatywnymi 

skutkami rtęci dla zdrowia. 

(6) Zgodnie ze strategią 

wynegocjowanie i zawarcie 

międzynarodowego instrumentu powinno 

być priorytetem, ponieważ działanie Unii 

samo w sobie nie może zagwarantować 

skutecznej ochrony obywateli Unii przed 

negatywnymi skutkami rtęci dla zdrowia. 

Or. el 

 

Poprawka  109 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W dniu 11 października 2013 r. UE 

i 26 państw członkowskich podpisały w 

Kumamoto konwencję z Minamaty w 

sprawie rtęci (zwaną dalej „konwencją”)37. 

Unia i wszystkie jej państwa członkowskie 

są zatem zobowiązanie do jej przyjęcia, 

transpozycji i wdrażania38. 

(7) W dniu 11 października 2013 r. UE 

i 26 państw członkowskich podpisały w 

Kumamoto konwencję z Minamaty w 

sprawie rtęci (zwaną dalej „konwencją”)37. 

W przeciwieństwie do Unii jako 

organizacji Estonia i Portugalia nie chcą 

na tę chwilę zobowiązywać się do jej 

przyjęcia, transpozycji i wdrażania38. 

__________________ __________________ 

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

38 Decyzja Rady XXX z dnia XX/XX/XX 

w sprawie zawarcia Konwencji z 

Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 

38 Decyzja Rady XXX z dnia XX/XX/XX 

w sprawie zawarcia Konwencji z 

Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 
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Or. fr 

 

Poprawka  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W dniu 11 października 2013 r. UE 

i 26 państw członkowskich podpisały w 

Kumamoto konwencję z Minamaty w 

sprawie rtęci (zwaną dalej 

„konwencją”)37. Unia i wszystkie jej 

państwa członkowskie są zatem 

zobowiązanie do jej przyjęcia, transpozycji 

i wdrażania38. 

(7) UE i 26 państw członkowskich 

podpisały w Kumamoto konwencję z 

Minamaty w sprawie rtęci (zwaną dalej 

„konwencją”)37. Unia i wszystkie jej 

państwa członkowskie są zatem 

zobowiązanie do jej przyjęcia, transpozycji 

i wdrażania38. 

__________________ __________________ 

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

38 Decyzja Rady XXX z dnia XX/XX/XX 

w sprawie zawarcia Konwencji z 

Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 

38 Decyzja Rady XXX z dnia XX/XX/XX 

w sprawie zawarcia Konwencji z 

Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Nie wszystkie te państwa podpisały Kownencję tego dnia. 

 

Poprawka  111 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Szybka ratyfikacja konwencji przez 

Unię i jej państwa członkowskie zachęci 

największych światowych użytkowników i 

emitentów rtęci, które są sygnatariuszami 

(8) Szybka ratyfikacja konwencji przez 

europejskie państwa zachęci największych 

światowych użytkowników i emitentów 

rtęci, które są sygnatariuszami konwencji, 
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konwencji, do jej ratyfikowania i 

wdrożenia. 

do jej ratyfikowania i wdrożenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy jedynie ustanowić przepisy, które 

będą uzupełnieniem dorobku prawnego 

Unii i są potrzebne, aby zapewnić jego 

pełną zgodność z konwencją oraz 

umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy ustanowić przepisy, które będą 

uzupełnieniem dorobku prawnego Unii i są 

potrzebne, aby zapewnić jego pełną 

zgodność z konwencją oraz umożliwić 

Unii i jej państwom członkowskim jej 

ratyfikację i wdrożenie. W niniejszym 

rozporządzeniu ustanawia się też nowe 

przepisy wykraczające poza konwencję, 

zgodnie ze strategią i ustawodawstwem 

Unii w dziedzinie środowiska i ochrony 

zdrowia, szczególnie w dziedzinie 

odpadów. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Nowe rozporządzenie nie powinno ograniczać się do dostosowania ustawodawstwa Unii do 

konwencji. Istnieje dostatecznie dużo aspektów konwencji, w których Unia może szybciej 

podejmować działania, ustanawiając w ten sposób podstawy dla dalszej ewolucji tej 

konwencji w przyszłości. 

 

Poprawka  113 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy jedynie ustanowić przepisy, które 

będą uzupełnieniem dorobku prawnego 

Unii i są potrzebne, aby zapewnić jego 

pełną zgodność z konwencją oraz 

umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy jedynie ustanowić przepisy, które 

będą uzupełnieniem dorobku prawnego 

Unii i są potrzebne, aby zapewnić jego 

pełną zgodność z konwencją oraz 

umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

Należy w tej kwestii uwzględnić 

suwerenną wolę Estonii i Portugalii, a 

jednocześnie zachęcić te państwa 

członkowskie w drodze konstruktywnego 

dialogu do podpisania konwencji z 

Minamaty. 

Or. fr 

 

Poprawka  114 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy jedynie ustanowić przepisy, które 

będą uzupełnieniem dorobku prawnego 

Unii i są potrzebne, aby zapewnić jego 

pełną zgodność z konwencją oraz 

umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy przede wszystkim ustanowić 

przepisy, które będą uzupełnieniem 

dorobku prawnego Unii i są potrzebne, aby 

zapewnić jego pełną zgodność z konwencją 

oraz umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

Or. fr 

 

Poprawka  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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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy jedynie ustanowić przepisy, które 

będą uzupełnieniem dorobku prawnego 

Unii i są potrzebne, aby zapewnić jego 

pełną zgodność z konwencją oraz 

umożliwić Unii i jej państwom 

członkowskim jej ratyfikację i wdrożenie. 

(9) Ponieważ wiele zobowiązań 

konwencji już istnieje w unijnych 

przepisach, w niniejszym rozporządzeniu 

należy ustanowić przepisy, które będą 

uzupełnieniem dorobku prawnego Unii i są 

potrzebne, aby zapewnić jego pełną 

zgodność z konwencją oraz umożliwić 

Unii i jej państwom członkowskim jej 

ratyfikację i wdrożenie. 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Poziom ambicji Unii jest wyższy 

niż określony w konwencji, wobec czego 

można podjąć dodatkowe środki na 

szczeblu unijnym, jeśli umożliwią one 

skuteczne i rzeczywiste ograniczenie 

szkodliwego działania rtęci, zgodnie ze 

stanem wiedzy naukowej oraz pod 

warunkiem, że nie osłabią one 

konkurencyjności europejskich 

przedsiębiorstw w stosunku do reszty 

świata. Przykładowo, Unia powinna 

zachęcać do wykorzystywania rtęci z 

odzysku do celów przemysłowych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W celu ograniczenia światowej produkcji rtęci i przekazania pozytywnego sygnału należy 

zachęcać do odzyskiwania rtęci i wykorzystywania rtęci z odzysku w Unii. 
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Poprawka  117 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zakaz wywozu rtęci określony w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1102/200839 należy 

uzupełnić o ograniczenia dotyczące 

przywozu rtęci w zależności od źródła, 

planowanego wykorzystania oraz miejsca 

pochodzenia rtęci. Organy krajowe 

wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

649/201240 powinny pełnić funkcje 

administracyjne związane z wdrażaniem 

takich ograniczeń. 

(10) Zakaz wywozu rtęci określony w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1102/200839 należy 

uzupełnić o zakaz przywozu rtęci do 

zastosowań innych niż unieszkodliwianie 

jako odpady. Organy krajowe wyznaczone 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 649/201240 

powinny pełnić funkcje administracyjne 

związane z wdrażaniem takich środków. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 

dnia 22 października 2008 r. w sprawie 

zakazu wywozu rtęci metalicznej, 

niektórych związków i mieszanin rtęci oraz 

bezpiecznego składowania rtęci 

metalicznej (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 

75). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 

dnia 22 października 2008 r. w sprawie 

zakazu wywozu rtęci metalicznej, 

niektórych związków i mieszanin rtęci oraz 

bezpiecznego składowania rtęci 

metalicznej (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 

75). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60). 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zakaz wywozu rtęci określony w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1102/2008 należy 

uzupełnić o ograniczenia dotyczące 

przywozu rtęci w zależności od źródła, 

planowanego wykorzystania oraz miejsca 

pochodzenia rtęci. Organy krajowe 

wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

649/2012 powinny pełnić funkcje 

administracyjne związane z wdrażaniem 

takich ograniczeń40. 

(10) Zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1102/200839 zakaz wywozu rtęci należy 

uzupełnić o ograniczenia dotyczące 

przywozu rtęci w zależności od źródła, 

planowanego wykorzystania oraz miejsca 

pochodzenia rtęci. Organy krajowe 

wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

649/2012 powinny pełnić funkcje 

administracyjne związane z wdrażaniem 

takich ograniczeń40. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 

dnia 22 października 2008 r. w sprawie 

zakazu wywozu rtęci metalicznej, 

niektórych związków i mieszanin rtęci oraz 

bezpiecznego składowania rtęci 

metalicznej (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 

75). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z 

dnia 22 października 2008 r. w sprawie 

zakazu wywozu rtęci metalicznej, 

niektórych związków i mieszanin rtęci oraz 

bezpiecznego składowania rtęci 

metalicznej (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 

75). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z 

dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W celu uniknięcia niedoboru rtęci lub związków rtęci wykorzystywanych jako surowce w 

przemyśle produktów zawierających rtęć (dopuszczonych w ramach załącznika III do 

niniejszego rozporządzenia) Unia powinna mieć możliwość przywozu rtęci pod pewnymi 

warunkami. 

 

Poprawka  119 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci odpowiadających za znaczący odsetek 

wykorzystania rtęci i związków rtęci w 

Unii i na świecie. 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci odpowiadających za znaczący odsetek 

wykorzystania rtęci i związków rtęci w 

Unii i na świecie; ich dalsze wykorzystanie 

powinno być ściśle monitorowane oraz 

spełniać warunki określone w art. 3 i art. 

4 niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci odpowiadających za znaczący odsetek 

wykorzystania rtęci i związków rtęci w 

Unii i na świecie. 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci odpowiadających za znaczący odsetek 

wykorzystania rtęci i związków rtęci w 

Unii i na świecie, o ile takie zakazy nie 

będą prowadzić do zwiększenia 

uwalniania rtęci na świecie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

UE powinna móc przywozić odpady rtęciowe z państw trzecich, które nie mają możliwości 

odpowiedniego przetwarzania takich odpadów, zmniejszając tym samym ryzyko 

niezamierzonego uwalania rtęci do środowiska. 

 

Poprawka  121 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 



 

PE585.758v01-00 18/145 AM\1100259PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci odpowiadających za znaczący odsetek 

wykorzystania rtęci i związków rtęci w 

Unii i na świecie. 

(11) Należy zakazać wywozu, przywozu 

i produkcji szeregu produktów z dodatkiem 

rtęci niezgodnych z wartościami 

granicznymi określonymi w odpowiednich 

przepisach Unii oraz odpowiadających za 

znaczący odsetek wykorzystania rtęci i 

związków rtęci w Unii i na świecie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy stosować podwójnych standardów dla rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Poprawka  122 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Niniejsze rozporządzenie nie 

powinno zakazywać wywozu, przywozu i 

produkcji produktów leczniczych 

zapewniających możliwe do wykazania, 

istotne korzyści zdrowotne, jeżeli nie ma 

dostępnych alternatywnych bezrtęciowych 

substancji aktywnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Leki z zawartością rtęci zapewniające istotne korzyści zdrowotne, w których nie da się 

zastąpić rtęci jako substancji aktywnej, nie powinny być objęte zakazem, jak ma to miejsce na 

mocy rozporządzenia nr 1102/2008. 

 

Poprawka  123 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zatem mieć podwójną podstawę prawną – 

art. 192 ust. 1 i art. 207 TFUE – gdyż ma 

na celu zarówno ochronę środowiska i 

zdrowia ludzkiego, jak i zapewnienie 

jednolitego podejścia do aspektów 

handlowych w postaci zakazu wywozu i 

przywozu oraz ograniczeń dotyczących 

rtęci, związków rtęci i produktów z 

dodatkiem rtęci. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zatem mieć podwójną podstawę prawną – 

art. 192 ust. 1 i art. 207 TFUE – gdyż ma 

na celu zarówno ochronę środowiska i 

zdrowia ludzkiego, jak i zapewnienie 

jednolitego podejścia do aspektów 

handlowych w postaci zakazu wywozu i 

przywozu oraz ograniczeń dotyczących 

rtęci, związków rtęci i produktów z 

dodatkiem rtęci. 

(12) Ponieważ głównym celem 

niniejszego rozporządzenia jest ochrona 

środowiska i zdrowia ludzkiego przed 

negatywnymi skutkami rtęci, podstawę 

prawną niniejszego rozporządzenia 

powinien stanowić art 192 ust. 1 TFUE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podstawa prawna powinna odzwierciedlać główny cel prawodawstwa oraz konwencji, tj. 

ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. 



 

PE585.758v01-00 20/145 AM\1100259PL.doc 

PL 

 

Poprawka  125 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zatem mieć podwójną podstawę prawną – 

art. 192 ust. 1 i art. 207 TFUE – gdyż ma 

na celu zarówno ochronę środowiska i 

zdrowia ludzkiego, jak i zapewnienie 

jednolitego podejścia do aspektów 

handlowych w postaci zakazu wywozu i 

przywozu oraz ograniczeń dotyczących 

rtęci, związków rtęci i produktów z 

dodatkiem rtęci. 

(12) Niniejsze rozporządzenie dąży 

zarówno do ochrony środowiska i zdrowia 

ludzkiego, jak i zapewnienia jednolitego 

podejścia do aspektów handlowych w 

postaci zakazu wywozu i przywozu oraz 

ograniczeń dotyczących rtęci, związków 

rtęci i produktów z dodatkiem rtęci i 

powinno mieć podwójną podstawę prawną 

– art. 192 ust. 1 i art. 207 TFUE. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ze względu na transgraniczny charakter rtęci niniejsze rozporządzenie powinno posiadać 

wymiar zewnętrzny, aby zachęcać do ograniczenia zanieczyszczenia związanego z rtęcią w 

państwach trzecich. Przywóz odpadów rtęci do Unii w celu ich stabilizacji z państw trzecich 

nieposiadających środków finansowych do prawidłowej utylizacji tego rodzaju 

niebezpiecznych odpadów lub wystarczającej ilości odpadów, która uzasadniałaby budowę 

instalacji do stabilizacji, stanowi czytelny przykład takiej sytuacji. 

 

Poprawka  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zatem mieć podwójną podstawę prawną – 

art. 192 ust. 1 i art. 207 TFUE – gdyż ma 

na celu zarówno ochronę środowiska i 

zdrowia ludzkiego, jak i zapewnienie 

jednolitego podejścia do aspektów 

handlowych w postaci zakazu wywozu i 

(12) Podstawą prawną niniejszego 

rozporządzenia powinien być art. 192 ust. 

1 TFUE, gdyż ma na celu zarówno ochronę 

środowiska, jak i zdrowia ludzkiego. 

Zakaz wywozu i przywozu oraz 

ograniczenia dotyczące rtęci, związków 

rtęci i produktów z dodatkiem rtęci 
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przywozu oraz ograniczeń dotyczących 

rtęci, związków rtęci i produktów z 

dodatkiem rtęci. 

powinny zatem być podporządkowane 

czynnikom zdrowotnym i środowiskowym. 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Należy w miarę możliwości 

zachęcać do stosowania rtęci pochodzącej 

z odzysku, aby ograniczyć przywóz rtęci i 

magazynowanie stabilizowanych lub 

częściowo stabilizowanych odpadów rtęci. 

Or. fr 

 

Poprawka  128 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się bez uszczerbku dla przepisów 

obowiązującego prawa unijnego, które 

nakłada surowsze wymogi dotyczące 

takich produktów, w tym także pod 

względem maksymalnej zawartości rtęci. 

(13) Niniejsze rozporządzenie stosuje 

się bez uszczerbku dla przepisów 

obowiązującego prawa unijnego, które 

nakłada surowsze wymogi dotyczące 

takich produktów, w tym także – ale nie 

wyłącznie – pod względem maksymalnej 

zawartości rtęci. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zakaz wywozu do państw trzecich produktów zawierających dawkę rtęci przekraczającą limit 

UE, lecz zgodną z konwencją nie miałby pozytywnych skutków dla zdrowia i środowiska, 
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ponieważ przedsiębiorstwa zagraniczne mogłyby w dalszym ciągu wprowadzać takie produkty 

do obrotu poza UE. W niekorzystnej sytuacji znalazłyby się wyłącznie europejskie 

przedsiębiorstwa, a tymczasem warunki produkcji w przedsiębiorstwach zagranicznych nie 

zawsze gwarantują taki sam poziom ochrony jak w UE. 

 

Poprawka  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Celem niniejszego rozporządzenia 

jest ochrona zdrowia ludzi, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu 

dostępności produktów leczniczych i 

medycznych zawierających rtęć o 

stwierdzonym korzystnym działaniu dla 

zdrowia, w przypadku których brak 

alternatywnych rozwiązań 

niezawierających rtęci. 

Or. fr 

 

Poprawka  130 

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

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

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Zgodnie z art. 193 TFUE niniejsze 

rozporządzenie nie powinno stanowić 

przeszkody dla państw członkowskich w 

utrzymaniu lub wprowadzaniu bardziej 

rygorystycznych środków ochronnych, ile 

ile środki te będą zgodne z Traktatami i 

zostaną notyfikowane Komisji. 

Or. en 
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Poprawka  131 

Susanne Melior 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci, mając na względzie 

zmniejszenie o 50 procent łącznych 

poziomów emisji oraz uwalniania rtęci z 

takich procesów produkcyjnych do 2020 r. 

w porównaniu do poziomu z 2010 r., aby 

ograniczyć skutki dla środowiska i 

zdrowia. Należy jak najszybciej podjąć 

środki służące ograniczeniu 

wykorzystania rtęci oraz stopniowemu 

wycofaniu jej z użycia w takich procesach 

produkcyjnych, w każdym przypadku 

przed upływem 10 lat od wejścia w życie 

konwencji. 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci, mając na względzie 

zmniejszenie o 50 % łącznych poziomów 

emisji oraz uwalniania rtęci z takich 
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procesów produkcyjnych do 2020 r. w 

porównaniu do poziomu z 2010 r., aby 

ograniczyć skutki dla środowiska i 

zdrowia. Należy jak najszybciej podjąć 

środki służące ograniczeniu 

wykorzystania rtęci oraz stopniowemu 

wycofaniu jej z użycia w takich procesach 

produkcyjnych, w każdym przypadku 

przed upływem 10 lat od wejścia w życie 

konwencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zachować zgodność z postanowieniami konwencji z Minamaty, UE powinna przyjąć treść 

załącznika B, część II konwencji. 

 

Poprawka  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) Wobec istnienia alternatywnych 

bezrtęciowych procesów produkcyjnych, 

należy czasowo określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. Ponadto w celu 

umożliwienia przemysłowi dokonywania 

inwestycji z wystarczającym 

wyprzedzeniem konieczne jest możliwie 

najwcześniejsze określenie daty zakazu 

stosowania rtęci w produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Istnieją już alternatywne procesy produkcji metanolanu lub etanolanu sodu lub potasu, w 

których nie stosuje się rtęci. W konwencji wzywa się strony do „wycofania się z jej stosowania 
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jak najszybciej”. Proponuje się w poprawkach, aby nastąpiło to w 2023 r. 

 

Poprawka  134 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) Z czasem należy całkowicie 

zakazać produkcji metanolanu lub 

etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. W przypadku 

niedostępności odpowiedniego 

bezrtęciowego procesu produkcyjnego 

pozwalającego na produkcję metanolanu 

lub etanolanu potasu należy przedłużyć 

okres odstępstwa na ograniczony czas lub 

do czasu uznania procesu bezrtęciowego 

za wykonalny pod względem technicznym 

i opłacalny finansowo. 

Or. fr 

 

Poprawka  135 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. Stopniowe 

wycofywanie takich procesów 

produkcyjnych oraz zastępowanie ich 

dostępnymi bezrtęciowymi procesami 

produkcyjnymi powinno nastąpić 

najszybciej, jak to możliwe. 
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Or. en 

 

Poprawka  136 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przypadku niedostępności 

odpowiednich bezrtęciowych procesów 

produkcyjnych, należy określić wymagane 

warunki pracy przy produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu z 

wykorzystaniem rtęci. 

(14) Należy zakazać produkcji 

metanolanu lub etanolanu sodu lub potasu 

z wykorzystaniem rtęci. W przypadku 

niedostępności odpowiednich 

bezrtęciowych procesów produkcyjnych 

metanolanu lub etanolanu potasu należy 

określić wymagane warunki pracy przy 

takiej produkcji pracy oraz termin jej 

stopniowego wycofania. 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Produkcja i wprowadzanie do 

obrotu nowych produktów z dodatkiem 

rtęci oraz opracowywanie nowych 

procesów produkcji opartych na rtęci 

spowodowałyby zwiększenie stosowania 

rtęci i związków rtęci oraz emisji rtęci w 

Unii. Takie nowe działania powinny zatem 

być zakazane, chyba że ocena wykaże, iż 

zastosowania te przyniosłyby znaczące 

korzyści dla środowiska i zdrowia i że nie 

istnieją wykonalne pod względem 

technicznym i ekonomicznym bezrtęciowe 

rozwiązania przynoszące tego rodzaju 

korzyści. 

(15) Produkcja i wprowadzanie do 

obrotu nowych produktów z dodatkiem 

rtęci oraz opracowywanie nowych 

procesów produkcji opartych na rtęci 

spowodowałyby zwiększenie stosowania 

rtęci i związków rtęci oraz emisji rtęci w 

Unii. Takie nowe działania powinny zatem 

być zakazane, chyba że ocena wykaże, iż 

zastosowania te przyniosłyby znaczące 

korzyści dla zdrowia i że nie istnieją 

bezrtęciowe rozwiązania przynoszące tego 

rodzaju korzyści. 
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Or. it 

 

Poprawka  138 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Produkcja i wprowadzanie do 

obrotu nowych produktów z dodatkiem 

rtęci oraz opracowywanie nowych 

procesów produkcji opartych na rtęci 

spowodowałyby zwiększenie stosowania 

rtęci i związków rtęci oraz emisji rtęci w 

Unii. Takie nowe działania powinny zatem 

być zakazane, chyba że ocena wykaże, iż 

zastosowania te przyniosłyby znaczące 

korzyści dla środowiska i zdrowia i że nie 

istnieją wykonalne pod względem 

technicznym i ekonomicznym bezrtęciowe 

rozwiązania przynoszące tego rodzaju 

korzyści. 

(15) Produkcja i wprowadzanie do 

obrotu nowych produktów z dodatkiem 

rtęci oraz opracowywanie nowych 

procesów produkcji opartych na rtęci 

spowodowałyby zwiększenie stosowania 

rtęci i związków rtęci oraz emisji rtęci w 

Unii. Takie nowe działania powinny zatem 

być zakazane, chyba że ocena stosunku 

ryzyka do korzyści wykaże, iż 

zastosowania te przyniosłyby znaczące 

korzyści dla środowiska i zdrowia i że nie 

istnieją wykonalne pod względem 

technicznym bezrtęciowe rozwiązania 

przynoszące tego rodzaju korzyści. 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Stosowanie rtęci i związków rtęci w 

wydobyciu złota tradycyjnym i na małą 

skalę odpowiada za znaczny odsetek 

zużycia i emisji rtęci na całym świecie, i 

dlatego powinno podlegać regulacjom. 

(16) Stosowanie rtęci i związków rtęci w 

wydobyciu złota tradycyjnym i na małą 

skalę odpowiada za znaczny odsetek 

zużycia i emisji rtęci na całym świecie, i 

dlatego bezzwłocznie powinno podlegać 

regulacjom. 

Or. el 
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Poprawka  140 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Identyfikowalność odpadów rtęci 

stanowi zasadnicze wyzwanie z punktu 

widzenia zagwarantowania poprawnego 

przetwarzania i usuwania odpadów i 

unikania ich nielegalnego wykorzystania. 

Wobec tego należy ustanowić na szczeblu 

unijnym skuteczny system 

identyfikowalności w ramach całego 

łańcucha gospodarowania odpadami. 

Or. fr 

 

Poprawka  141 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Ze względu na wysiłki mające na 

celu opracowanie i promowanie 

odnawialnych źródeł energii w państwach 

członkowskich UE należy zwrócić 

bezzwłocznie uwagę na udział biomasy w 

emisji rtęci. 

Or. el 

 

Poprawka  142 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) Zwiększanie świadomości i 

edukacja na temat zdrowia jamy ustnej i 

zębów jest najskuteczniejszą metodą 

zapobiegania próchnicy, a co za tym idzie 

ograniczania korzystania ze środków do 

odbudowy zębów, takich jak amalgamat 

dentystyczny. Państwa członkowskie 

powinny promować kwestie zdrowia jamy 

ustnej i zębów, przykładowo przez 

wyznaczenie celów krajowych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konieczne jest zajęcie się sednem problemu, aby ograniczyć korzystanie z wszelkich metod 

odbudowy zębów. Promowanie zdrowia jamy ustnej i zębów jest skuteczną metodą 

profilaktyczną służącą ograniczeniu próchnicy, leżącą w zakresie kompetencji poszczególnych 

państw. Środek ten jest jednym z zaleceń konwencji. 

 

Poprawka  143 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej w odmierzonej 

dawce oraz używania separatorów 

amalgamatu, aby zapewnić ochronę 

lekarzy dentystów i pacjentów przed 

narażeniem na działanie rtęci oraz aby 

odpady rtęciowe nie przedostawały się do 

środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. W celu zapewnienia 

skuteczności separatorów amalgamatu 

należy zagwarantować minimalne 

warunki skuteczności sprzętu i 

gospodarowania odpadami amalgamatu 
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przez lekarzy na szczeblu unijnym. Z 

uwagi na wielkość przedsiębiorstw z 

sektora stomatologii, których dotyczy ta 

zmiana, należy zapewnić wystarczającą 

ilość czasu na dostosowanie się do nowych 

przepisów. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zastosowanie określenia „o ustalonej dawceˮ ma na celu sprecyzowanie, że kapsułki są 

przeznaczone do jednorazowego użytku do odbudowy zęba i wobec tego nie można 

wykorzystywać ich ponownie. 

 

Poprawka  144 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

(17) Należy zakazać stosowania 

amalgamatu stomatologicznego w leczeniu 

dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących 

piersią, mając w perspektywie stopniowe 

wycofanie jego stosowania w leczeniu 

wszystkich pacjentów oraz podczas 

szkolenia praktycznego lekarzy dentystów. 

Należy wprowadzić obowiązek używania 

separatorów amalgamatu o minimalnym 

wymaganym poziomie zatrzymywania, aby 

zapewnić ochronę lekarzy dentystów i 

pacjentów przed narażeniem na działanie 

rtęci oraz aby odpady rtęciowe nie 

przedostawały się do środowiska, lecz były 

zbierane i poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

Or. en 
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Poprawka  145 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu 

stomatologicznego w formie 

kapsułkowanej oraz używania separatorów 

amalgamatu, aby zapewnić ochronę 

lekarzy dentystów i pacjentów przed 

narażeniem na działanie rtęci oraz aby 

odpady rtęciowe nie przedostawały się do 

środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

(17) W Unii Europejskiej 

rozpowszechnione stało się już stosowanie 
amalgamatu stomatologicznego w formie 

kapsułkowanej oraz używanie separatorów 

amalgamatu. Takie środki – wraz z 

gromadzeniem amalgamatu 

stomatologicznego i odpadów amalgamatu 

oraz prawidłowym nimi gospodarowaniem 

– są uznawane za wystarczające do 

ograniczenia uwalniania rtęci z tego 

sektora, ale nie rozwiązują problemu 

stałego popytu na rtęć w Unii i 

negatywnego wpływu na środowisko. Aby 

zapewnić ochronę lekarzy dentystów, 

pacjentów i środowiska przed narażeniem 

na działanie rtęci, należy odejść od 

stosowania amalgamatu 

stomatologicznego, jak to ma już miejsce 

w szeregu państw członkowskich Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Drobna modyfikacja poprawki 19 przez sprawozdawcę w celu uściślenia celu stosowania 

separatorów amalgamatu. 

 

Poprawka  146 

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

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek (17) Należy wprowadzić obowiązek 
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stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów 

oraz zachęcenie sektora stomatologii do 

stopniowego i trwałego ograniczania 

stosowania amalgamatu 

stomatologicznego. 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

(17) W oczekiwaniu na całkowite 

odejście od stosowania rtęci w 

stomatologii należy wprowadzić 

obowiązek stosowania amalgamatu 

stomatologicznego w formie 

kapsułkowanej oraz używania separatorów 

amalgamatu, aby zapewnić ochronę 

lekarzy dentystów i pacjentów przed 

narażeniem na działanie rtęci oraz aby 

odpady rtęciowe nie przedostawały się do 

środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. 

Or. it 
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Poprawka  148 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe nie przedostawały się 

do środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej gospodarce 

odpadami. Z uwagi na wielkość 

przedsiębiorstw z sektora stomatologii, 

których dotyczy ta zmiana, należy 

zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

dostosowanie się do nowych przepisów. 

(17) Należy wprowadzić obowiązek 

stosowania amalgamatu stomatologicznego 

w formie kapsułkowanej oraz używania 

separatorów amalgamatu, aby zapewnić 

ochronę lekarzy dentystów i pacjentów 

przed narażeniem na działanie rtęci oraz 

aby odpady rtęciowe w żadnych 

okolicznościach nie przedostawały się do 

środowiska, lecz były zbierane i 

poddawane należytej i zgodnej z prawem 

gospodarce odpadami. Z uwagi na 

wielkość przedsiębiorstw z sektora 

stomatologii, których dotyczy ta zmiana, 

należy zapewnić wystarczającą ilość czasu 

na dostosowanie się do nowych przepisów. 

Or. el 

 

Poprawka  149 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Należy zachęcić państwa 

członkowskie do wspierania szkolenia 

studentów i stomatologów z zakresu 

alternatywnych rozwiązań bezrtęciowych, 

w szczególności w odniesieniu do grup 

szczególnie wrażliwych, takich jak kobiety 

ciężarne i dzieci, a z drugiej strony 

pobudzać rozwój badań i innowacji w 

dziedzinie zdrowia jamy ustnej i zębów w 

celu podniesienia poziomu wiedzy na 

temat istniejących materiałów i technik 

rekonstrukcji zębów oraz rozwoju nowych 

materiałów. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Należy wspierać badania na temat materiałów do rekonstrukcji zębów, w szczególności w 

dziedzinie nowych materiałów, których znajomość jest wciąż ograniczona i nie pozwala na 

pełną analizę ryzyka. Środek ten jest jednym z zaleceń konwencji. 

 

Poprawka  150 

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

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

Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Strony konwencji z Minamaty 

zobowiązały się do przyjęcia środków 

mających zachęcać organizacje zawodowe 

oraz uczelnie dentystyczne do kształcenia 

oraz szkolenia lekarzy dentystów, a także 

swoich studentów w zakresie stosowania 

wypełnień dentystycznych 

niezawierających rtęci oraz promowania 

najlepszych praktyk w sferze 

gospodarowania nimi; takie środki należy 

wziąć pod uwagę podczas przeglądu 

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1a. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 

22). 

Or. en 

 

Poprawka  151 

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

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17b) Należy unikać trwałego 

składowania rtęci metalicznej, aby 

zapewnić jej niedostępność jako 

przedmiotu handlu. Zanim rtęć 

metaliczna trafi do trwałego składowania, 

powinna zostać zestalona w celu 

zapewnienia jej trwałego i bezpiecznego 

unieszkodliwienia. 

Or. en 

 

Poprawka  152 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17c) W 2017 r. w Unii zostanie 

wytworzonych ponad 6 000 ton rtęci 

metalicznej, głównie na skutek 

obligatoryjnego wycofania z eksploatacji 

ogniw rtęciowych w przemyśle chloro-

alkalicznym zgodnie z decyzją 

wykonawczą Komisji 2013/732/UE1a. 

Zważywszy na ograniczoną zdolność do 

zestalania płynnych odpadów rtęciowych, 

na podstawie niniejszego rozporządzenia 

nadal powinno być dopuszczalne 

tymczasowe składowanie – wyłącznie w 

składowiskach naziemnych – płynnych 

odpadów rtęciowych przez okres 

wystarczający do zapewnienia zestalenia 

wszystkich wygenerowanych odpadów 

tego rodzaju. 

 __________________ 

 1a Decyzja wykonawcza Komisji 

2013/732/UE z dnia 9 grudnia 2013 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące 
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najlepszych dostępnych technik (BAT) 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w 

sprawie emisji przemysłowych, w 

odniesieniu do produkcji chloro-

alkalicznej (Dz.U. L 332 z 11.12.2013, s. 

34). 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Większość kryteriów 

ustanowionych w dyrektywie Rady 

1999/31/WE41 w odniesieniu do 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych powinna mieć zastosowanie do 

stałego składowania odpadów rtęci w 

składowiskach podziemnych. Stosowanie 

niektórych z tych kryteriów powinno 

zależeć od specyfiki każdego składowiska 

podziemnego, określonej przez właściwe 

organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 

1999/31/WE. 

skreśla się 

__________________  

41 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów, Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1. 

 

Or. es 

Uzasadnienie 

Celem wniosku jest, aby wymogi dotyczące czasowego składowania były takie same, jak w 

przypadku składowania stałego. Jednak ten zasadniczy element wniosku Komisji nie jest 

poparty oceną skutków. 

 



 

AM\1100259PL.doc 37/145 PE585.758v01-00 

 PL 

Poprawka  154 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Większość kryteriów 

ustanowionych w dyrektywie Rady 

1999/31/WE41 w odniesieniu do 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych powinna mieć zastosowanie do 

stałego składowania odpadów rtęci w 

składowiskach podziemnych. Stosowanie 

niektórych z tych kryteriów powinno 

zależeć od specyfiki każdego składowiska 

podziemnego, określonej przez właściwe 

organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 

1999/31/WE. 

skreśla się 

__________________  

41 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Większość kryteriów 

ustanowionych w dyrektywie Rady 

1999/31/WE41 w odniesieniu do 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych powinna mieć zastosowanie do 
stałego składowania odpadów rtęci w 

składowiskach podziemnych. Stosowanie 

niektórych z tych kryteriów powinno 

zależeć od specyfiki każdego składowiska 

(18) Należy zakazać stałego 

składowania płynnej rtęci, aby zapobiegać 

szkodom dla zdrowia ludzi i środowiska 

oraz unikać jej nielegalnego 

wykorzystywania. 
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podziemnego, określonej przez właściwe 

organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 

1999/31/WE. 

__________________  

41 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  156 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Większość kryteriów 

ustanowionych w dyrektywie Rady 

1999/31/WE41 w odniesieniu do 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych powinna mieć zastosowanie do 

stałego składowania odpadów rtęci w 

składowiskach podziemnych. Stosowanie 

niektórych z tych kryteriów powinno 

zależeć od specyfiki każdego składowiska 

podziemnego, określonej przez właściwe 

organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 

1999/31/WE. 

(18) Przed ostatecznym 

unieszkodliwieniem odpady rtęciowe 

powinny zostać zestalone. Z uwagi na 

ograniczone możliwości zestalania 

nieodzowne jest ich składowanie przez 

ograniczony czas. Zważywszy 

nawracające problemy ze stabilnością 

podziemnych składowisk zestalone odpady 

rtęciowe powinny być unieszkodliwiane 

wyłącznie w odpowiednich obiektach 

naziemnych, w odpowiednich warunkach. 
Większość kryteriów ustanowionych w 

dyrektywie Rady 1999/31/WE w 

odniesieniu do czasowego składowania 

odpadów rtęciowych powinna mieć 

zastosowanie do trwałego 

unieszkodliwiania zestalonych odpadów 

rtęci. 

__________________ __________________ 

41 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

41 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Odpady rtęciowe w czystej postaci występują w stanie ciekłym. W takim stanie nie wolno ich 

usuwać ani składować – chyba że tymczasowo, w oczekiwaniu na ich zestalenie, mając na 

względzie ograniczone możliwości zestalania. Zważywszy nawracające problemy ze 

stabilnością podziemnych składowisk zestalone odpady rtęciowe powinny być 

unieszkodliwiane wyłącznie w odpowiednich obiektach naziemnych, w odpowiednich 

warunkach. 

 

Poprawka  157 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Tereny zanieczyszczone 

przyczyniają się do ponownej mobilizacji i 

ponownych emisji, a także uwalniania 

rtęci do powietrza, gleby i wody. Z uwagi 

na brak kompleksowych informacji o 

opuszczonych terenach zanieczyszczonych 

konieczne jest opracowanie inwentarza 

wszystkich terenów zanieczyszczonych w 

Unii oraz wytycznych dotyczących 

gospodarowania nimi. W celu realizacji 

tego celu Komisji należy powierzyć 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE dotyczących 

określania metod i strategii 

zrównoważonego pod względem 

ekologicznym gospodarowania terenami 

zanieczyszczonymi rtęcią i związkami rtęci 

oraz przekształcania ich, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Drobna modyfikacja poprawki 21 przez sprawozdawcę – dodanie odniesienia do zasady 

„zanieczyszczający płaci”. 
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Poprawka  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Należy zaniechać stałego 

składowania rtęci metalicznej uważanej za 

odpad bez uprzedniej obróbki, ze względu 

na związane z tym zagrożenia, gdyż chodzi 

o substancję bardzo niebezpieczną w 

stanie płynnym. Przed stałym 

składowaniem odpadów rtęciowych 

należy, zgodnie z przepisem art. 6 

dyrektywy 1999/31/WE, przeprowadzić 

odpowiednie operacje stabilizacji i 

zestalenia w celu zmniejszenia tych 

zagrożeń. Stałe składowanie (lub 

unieszkodliwianie) odpadów rtęciowych 

będzie dozwolone tylko po ich zestaleniu. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Rtęć metaliczna ma postać płynną, co wiąże się z większymi zagrożeniami podczas 

gospodarowania nią jako odpadem, niż gdyby miała postać stałą. Dyrektywa 1999/31/WE 

zabrania przyjmowania na składowiska odpadów płynnych. Analogicznie, a także ze względu 

na niebezpieczny charakter odpadów rtęciowych należy postępować z nimi tak samo. W celu 

minimalizacji zagrożeń stałe składowanie może być dozwolone tylko w przypadku 

uprzedniego poddania odpadów rtęciowych obróbce obejmującej stabilizację i zestalenie. 

 

Poprawka  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) Należy starannie analizować 

bezpieczeństwo stałego składowania 

podziemnego lub w kopalniach soli, gdyż 

nie istnieją badania oceniające w 
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odpowiedni sposób zagrożenia związane z 

tą formą składowania odpadów 

rtęciowych. Komisja może sformułować 

zalecenia dotyczące cech instalacji stałego 

składowania odpadów rtęciowych. Może 

też przedstawić wniosek w sprawie rewizji 

dyrektywy 1999/31/WE. 

Or. es 

Uzasadnienie 

We wniosku składowanie podziemne traktuje się jako preferowaną opcję unieszkodliwiania 

odpadów rtęciowych, wskazując kopalnie soli jako „standard” bezpieczeństwa dla 

pozostałych form składowania podziemnego. Te dwa elementy wniosku nie są dostatecznie 

uzasadnione. Konieczne jest przeprowadzenie oceny, czy powłoka solna zwiększa 

bezpieczeństwo wgłębienia podziemnego. Jest też konieczne przeprowadzenie oceny, czy 

biorąc pod uwagę cechy odpadów rtęciowych, składowanie podziemne jest preferowane 

wobec naziemnego. 

 

Poprawka  160 

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

Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu dostosowania 

prawodawstwa unijnego do decyzji 

Konferencji Stron konwencji popieranych 

przez Unię uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE powinny 

zostać przekazane Komisji w zakresie 

zmian załączników do niniejszego 

rozporządzenia i uzupełnień niniejszego 

rozporządzenia o wymogi techniczne 

dotyczące czasowego składowania rtęci i 

związków rtęci w sposób bezpieczny dla 

środowiska. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów. Przygotowując i 

opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 

(19) W celu dostosowania 

prawodawstwa unijnego do decyzji 

Konferencji Stron konwencji popieranych 

przez Unię uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE powinny 

zostać przekazane Komisji w zakresie 

zmian załączników do niniejszego 

rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
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i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

Or. en 

 

Poprawka  161 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonania niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do zakazu 

lub dopuszczenia nowych produktów i 

procesów z wykorzystaniem rtęci oraz do 

obowiązków sprawozdawczych, 

uprawnienia wykonawcze należy 

powierzyć Komisji. Uprawnienia te 

powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201142. 

(20) Uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE powinny 

zostać przekazane Komisji również w 

zakresie zakazu lub dopuszczenia nowych 

produktów i procesów z wykorzystaniem 

rtęci oraz w zakresie określania wymagań 

technicznych tymczasowego składowania 

rtęci, jej związków i mieszanin w sposób 

przyjazny dla środowiska. 

__________________  

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

 

Poprawka  162 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, czyli zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

ludzkiego i środowiska naturalnego przed 

rtęcią za pomocą zakazu wywozu i 

przywozu rtęci i produktów z dodatkiem 

rtęci, ograniczeń dotyczących stosowania 

rtęci w procesach produkcyjnych i 

produktach, w wydobyciu złota 

tradycyjnym i na małą skalę oraz w 

amalgamacie stomatologicznym i dzięki 

nałożeniu obowiązków mających 

zastosowanie do odpadów rtęciowych, nie 

może zostać osiągnięty w sposób 

wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

transgraniczny charakter zanieczyszczeń 

rtęcią i charakteru środków, jakie mają 

zostać wprowadzone, może zostać łatwiej 

osiągnięty na poziomie Unii, Unia może 

przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu, 

(24) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, czyli zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

ludzkiego i środowiska naturalnego przed 

rtęcią za pomocą zakazu wywozu i 

przywozu rtęci i produktów z dodatkiem 

rtęci, ograniczeń dotyczących stosowania 

rtęci w procesach produkcyjnych i 

produktach, w wydobyciu złota 

tradycyjnym i na małą skalę z 

wykorzystaniem rtęci oraz w amalgamacie 

stomatologicznym i dzięki nałożeniu 

obowiązków mających zastosowanie do 

odpadów rtęciowych, nie może zostać 

osiągnięty w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, natomiast ze 

względu na transgraniczny charakter 

zanieczyszczeń rtęcią i charakteru 

środków, jakie mają zostać wprowadzone, 

może zostać łatwiej osiągnięty na poziomie 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu, 

Or. fr 

 

Poprawka  163 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 

środki i warunki dotyczące handlu, 

produkcji, stosowania i tymczasowego 

składowania rtęci, związków rtęci, 

mieszanin, produktów z dodatkiem rtęci 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 

środki i warunki dotyczące handlu, 

produkcji, stosowania i składowania rtęci, 

związków rtęci, mieszanin, produktów z 

dodatkiem rtęci oraz gospodarowania 
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oraz gospodarowania odpadami 

rtęciowymi. 

odpadami rtęciowymi. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) „związek rtęci” oznacza 

jakąkolwiek substancję składającą się z 

atomów rtęci i co najmniej jednego atomu 

innego pierwiastka chemicznego, która 

może zostać rozdzielona na różne 

składniki wyłącznie w drodze reakcji 

chemicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  165 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „wydobycie podstawowe rtęci” 

oznacza wydobycie, w ramach którego 

podstawowym poszukiwanym materiałem 

jest rtęć; 

6) „wydobycie podstawowe rtęci” 

oznacza wydobycie, w ramach którego 

podstawowym poszukiwanym materiałem 

jest rtęć. Wydobycia nie należy mylić z 

większą niż nieznacząca działalnością w 

zakresie tradycyjnego wydobycia złota na 

małą skalę oraz przetwarzania, która 

może prowadzić do wykorzystywania rtęci 

i jej związków; 

Or. fr 
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Poprawka  166 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a) „czasowe składowanie” oznacza 

składowanie rtęci lub związków rtęci 

zdefiniowanych jako odpady, przez 

określony czas przed ich zestaleniem i 

unieszkodliwieniem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zamieścić definicję czasowego składowania, ponieważ czasowe składowanie odgrywa 

kluczową rolę w procesie gospodarowania odpadami rtęciowymi. Należy je rozumieć jako 

etap przejściowy przed zestaleniem i ostatecznym unieszkodliwieniem odpadów. 

 

Poprawka  167 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a) „czasowe składowanie” oznacza 

składowanie odpadów rtęci przez 

ograniczony okres przed procesem 

ostatecznej utylizacji. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Czasowe składowanie jest etapem poprzedzającym przetwarzanie odpadów rtęci (stabilizację 

odpadów). Przed trwałym składowaniem odpady rtęci należy poddać całkowitej lub 

częściowej stabilizacji. 
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Poprawka  168 

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

Dantin, Renate Sommer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 

wywozu związków rtęci wymienionych w 

załączniku I, przeznaczonych do badań na 

skalę laboratoryjną. 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 

wywozu związków rtęci wymienionych w 

załączniku I, przeznaczonych do badań na 

skalę laboratoryjną, do rtęci w kapsułkach 

zawierających odmierzone dawki 

służących do przygotowywania 

amalgamatu stomatologicznego na 

miejscu, do szczepionek i substancji do 

testów uczuleniowych oraz do rtęci lub 

związków rtęci przeznaczonych do 

produkcji homeopatycznych i 

antropozoficznych produktów leczniczych 

lub ich aktywnych składników 

farmaceutycznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł 3 akapit pierwszy przewiduje zakaz wywozu rtęci i związków rtęci oraz mieszanin 

wymienionych w załączniku I, stosowanych m.in. jako surowce do celów medycznych i 

niemożliwych do zastąpienia. Wskutek tego wywóz takich surowców i półproduktów do 

przedsiębiorstw poza UE byłby zakłócony i zmalałaby dostępność homeopatycznych i 

antropozoficznych produktów leczniczych zawierających dodatek rtęci. Powyższa kwestia 

wymaga zmiany. 

 

Poprawka  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 

wywozu rtęci, związków rtęci i mieszanin 

wymienionych w załączniku I, 
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wykorzystywanych jako materiały 

wyjściowe do aktywnych składników 

farmaceutycznych w preparatach 

homeopatycznych produkowanych 

zgodnie z Farmakopeą Europejską, o ile 

zostaną spełnione następujące warunki: 

 -  producent sporządza i przedkłada 

właściwemu organowi krajowemu roczne 

sprawozdanie dotyczące zgodności z 

przepisami wszelkich działań związanych 

z rtęcią; 

 -  produkt leczniczy zostaje jako taki 

dopuszczony do obrotu przez właściwy 

organ krajowy; oraz 

 -  producent spełnia wymogi w 

zakresie oceny bezpieczeństwa takich 

produktów, określone przez właściwy 

organ krajowy. 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zakazuje się wywozu mieszanin 

rtęci niewymienionych w załączniku I do 

celów odzysku rtęci. 

2. Zakazuje się wywozu poza Unię 

Europejską, Europejski Obszar 

Gospodarczy i Szwajcarię mieszanin rtęci 

niewymienionych w załączniku I do celów 

odzysku rtęci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten ma wykluczyć dumping oraz niepotrzebny transport rtęci i związków rtęci na duże 

odległości, umożliwiając jednocześnie ich wywóz do krajów o wysokim poziomie 

gospodarowania odpadami rtęciowymi. 
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Poprawka  171 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zakazuje się przywozu rtęci i mieszanin 

wymienionych w załączniku I, 

przeznaczonych do zastosowań innych niż 

unieszkodliwianie odpadów. 

Zakazuje się przywozu rtęci i związków 

rtęci oraz mieszanin wymienionych w 

załączniku I. 

 Jednakże zakaz przywozu rtęci i mieszanin 

wymienionych w załączniku I 

przeznaczonych do unieszkodliwienia jako 

odpady wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 

2028 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mimo że dopuszczalność przywozu rtęci z państw trzecich, aby pomóc im w bezpiecznym 

unieszkodliwieniu takich odpadów ma sens, to w perspektywie długoterminowej państwa te 

powinny zacząć radzić sobie z gospodarowaniem odpadami rtęciowymi samodzielnie, choćby 

przez wzgląd na uniknięcie niebezpiecznego transportu. Dlatego też dopuszczalność przywozu 

rtęci przeznaczonej do unieszkodliwienia należy ograniczyć do 10 lat. W międzyczasie 

państwa dysponujące technologiami zestalania powinny pomóc państwom trzecim pozyskanie 

niezbędnej technologii na potrzeby bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów rtęciowych na 

ich własnych terytoriach. 

 

Poprawka  172 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zakazuje się przywozu rtęci i mieszanin 

wymienionych w załączniku I, 

przeznaczonych do zastosowań innych niż 

unieszkodliwianie odpadów. 

Zakazuje się przywozu rtęci i mieszanin 

takich jak wymienione w załączniku I, 

przeznaczonych do zastosowań innych niż 

unieszkodliwianie odpadów. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Mając na uwadze, że niektóre państwa trzecie nie dysponują zdolnością finansową lub 

wystarczającą ilością odpadów rtęci do utylizacji, aby budować instalacje do stabilizacji, 

Unia powinna mieć możliwość przywozu tych przepływów, aby ostatecznie zutylizować 

wspomniane odpady i ograniczyć w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia. 

 

Poprawka  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dopuszcza się przywóz rtęci, związków 

rtęci i mieszanin wymienionych w 

załączniku I, pod warunkiem 

wykorzystania jako materiały wyjściowe 

do wyrobu aktywnych składników 

farmaceutycznych w preparatach 

homeopatycznych produkowanych 

zgodnie z Farmakopeą Europejską, o ile 

zostaną spełnione następujące warunki: 

 -  producent sporządza i przedkłada 

właściwemu organowi krajowemu roczne 

sprawozdanie dotyczące zgodności z 

przepisami wszelkich działań związanych 

z rtęcią; 

 -  produkt leczniczy zostaje jako taki 

dopuszczony do obrotu przez właściwy 

organ krajowy; oraz 

 -  producent spełnia wymogi w 

zakresie oceny bezpieczeństwa takich 

produktów, określone przez właściwy 

organ krajowy. 

Or. en 

 

Poprawka  174 

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

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego, zezwala się na przywóz w 

każdym z następujących przypadków: 

skreśla się 

-  państwo wywozu jest stroną 

konwencji, a wywożona rtęć nie pochodzi 

z wydobycia podstawowego rtęci 

określonego w art. 3 ust. 3 i 4 tej 

konwencji; 

 

-  państwo wywozu niebędące stroną 

konwencji przedstawiło zaświadczenie 

potwierdzające, że rtęć nie pochodzi z 

wydobycia podstawowego rtęci ani z 

przemysłu chloro-alkalicznego, a 

przywożące państwo członkowskie wydało 

pisemną zgodę na przywóz. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wycofanie amalgamatu stomatologicznego oraz ujednolicenie norm wywozowych do norm już 

obowiązujących na rynku wewnętrznym pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na rtęć jako 

surowiec. Wówczas popyt wewnętrzny będzie mógł być zaspokajany poprzez recykling i 

ponowne wykorzystanie rtęci. 

 

Poprawka  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – rtęć i mieszaniny wymienione w 

załączniku I wykorzystuje się do produkcji 

produktów leczniczych i medycznych, bez 

uszczerbku dla jednego z dwóch wyżej 

wymienionych przypadków. 

Or. fr 
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Poprawka  176 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

zezwala się na przywóz wyłącznie w 

przypadku, gdy rtęć pochodząca z odzysku 

jest niedostępna, oraz pod warunkiem, że 

jej wykorzystanie jest możliwe pod 

względem technicznym i nie ma wpływu 

na jakość produktu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W celu ograniczenia światowej produkcji rtęci i zachęcania do ponownego wykorzystywania 

istniejącej rtęci należy preferencyjnie traktować w UE wykorzystanie rtęci z odzysku. 

Odzyskiwanie rtęci ma co najmniej trzy zalety: poprawia identyfikowalność rtęci, sprzyja 

ograniczeniu składowania odpadów rtęci stabilizowanych całkowicie lub częściowo i 

zapewnia wyższą jakość rtęci dzięki tak zwanemu procesowi „potrójnej destylacji”. 

 

Poprawka  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zakazuje się przywozu rtęci do 

zastosowania w wydobyciu złota 

tradycyjnym i na małą skalę. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wykorzystanie rtęci w wydobyciu złota tradycyjnym i na małą skalę zależy od ceny złota 

bardziej niż od jakichkolwiek innych czynników. To, czy UE przywozi umiarkowane ilości 
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rtęci z państw będących stronami konwencji, czy też nie, ma jedynie niewielki wpływ na jej 

zużycie w gdzie indziej. 

 

Poprawka  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Organ(y) krajowy(-e) 

wyznaczony(-e) zgodnie z art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 649/2012 pełni(ą) 

funkcje administracyjne wynikające z 

wymogów ustanowionych w ust. 1 i 2 

niniejszego artykułu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Stefan Eck 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja określi środki finansowe i 

techniczne na potrzeby wniesienia wkładu 

w tworzenie potencjału oraz transfer 

wiedzy technicznej i technologii zgodnie 

ze zobowiązaniami wynikającymi 

konwencji z Minamaty. Komisja we 

współpracy z państwami członkowskimi 

oraz odpowiednimi zainteresowanymi 

stronami wspiera,a także ułatwia rozwój, 

transfer, upowszechnianie oraz dostęp do 

nowoczesnych i przyjaznych dla 

środowiska alternatywnych technologii 

dla stron będących krajami rozwijającymi 

się, w szczególności krajami najsłabiej 

rozwiniętymi, aby wzmocnić ich 

możliwości skutecznego wdrażania 
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konwencji z Minamaty. To zobowiązanie 

obejmuje wszelkie dziedziny oraz etapy 

uzyskiwania rtęci, a także jej 

unieszkodliwianie jako odpadu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek wynikający z art. 14 konwencji z Minamaty. UE jako strona należąca do krajów 

rozwiniętych ma do odegrania istotną rolę – przyczynić się do tworzenia potencjału 

szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych 

 

Poprawka  180 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci określonych w załączniku II od dnia 1 

stycznia 2021 r. 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci określonych w załączniku II, od 

wskazanych w nim terminów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wskazanie terminów w załączniku ułatwi ich zmianę, w tym ich uprzedzanie w miarę potrzeb. 

 

Poprawka  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci określonych w załączniku II od dnia 

1 stycznia 2021 r. 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powinien obowiązywać całkowity zakaz wywozu wszelkich produktów z dodatkiem rtęci. Taki 

zakaz spowodowałby jedynie nieznaczne skutki gospodarcze oraz pozwoliłby uniknąć sytuacji, 

w której produkty niedopuszczone do obrotu w UE mogłyby wciąż być wywożone, co 

oznaczałoby podwójne standardy. Zmiana ta obejmuje skreślenie załącznika II. 

 

Poprawka  182 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci określonych w załączniku II od dnia 1 

stycznia 2021 r. 

1. Nie naruszając bardziej 

rygorystycznych wymogów określonych w 

innych obowiązujących przepisach Unii, 

zakazuje się wywozu, przywozu i 

produkcji w Unii produktów z dodatkiem 

rtęci określonych w załączniku II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie ma potrzeby przyznawania trzech dodatkowych lat na handel produktami, które zostały 

zakazane w UE. Zakaz wywozu, przywozu i produkcji w Unii produktów z dodatkiem rtęci 

określonych w załączniku II powinien zacząć obowiązywać od daty wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  183 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- produkty niezbędne do ochrony 

ludności i zastosowań militarnych; 

skreśla się 

Or. el 

 

Poprawka  184 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - produkty lecznicze dopuszczone do 

obrotu przez właściwy organ krajowy z 

datą wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, zapewniające możliwe do 

wykazania, istotne korzyści zdrowotne 

oraz dla których nie ma wykonalnych pod 

względem technicznym bezrtęciowych 

alternatyw. 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - strony podejmują jednak wysiłki w celu 

ograniczenia wywozu i przywozu 

produktów z dodatkiem rtęci, w tym 

produktów, o których mowa w powyższym 
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akapicie. 

Or. el 

Poprawka  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – produkty lecznicze i medyczne, w 

przypadku których nie istnieje 

odpowiednie alternatywne rozwiązanie 

bezrtęciowe. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Należy zagwarantować, że artykuł ten nie będzie miał zastosowania do produktów 

medycznych, w przypadku których nie ma rozwiązań alternatywnych i które oferują znaczne 

korzyści dla zdrowia. 

 

Poprawka  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja przeprowadzi ocenę 

ekspercką wykorzystywania rtęci w 

produkcji szczepionek, jak wspomniano 

również w konkluzjach Rady z dnia 24 

czerwca 2005 r. oraz rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z marca 2006 r., mającą na 

celu ograniczenie takiego wykorzystania 

rtęci oraz całkowity zakaz w przypadku 

istnienia odpowiednich i bezpiecznych 

alternatyw, a także wsparcie badań nad 

możliwościami przyszłego wprowadzenia 

w krajach rozwijających się 
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wielodawkowych szczepionek 

niezawierających tiomersalu. 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Na podstawie wykazu produktów 

zawierających dodatek rtęci 

sporządzonego zgodnie z ust. 1 Komisja w 

stosownych przypadkach przedstawi 

wniosek ustawodawczy w celu 

uregulowania wszystkich produktów z 

dodatkiem rtęci, które dotąd nie zostały 

uregulowane w Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na Komisji powinien wyraźnie ciążyć obowiązek przedłożenia wniosku ustawodawczego w 

sprawie wszystkich produktów z dodatkiem rtęci, które dotąd nie zostały uregulowane. 

 

Poprawka  189 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

przyjmuje decyzje w sprawie formularzy, 

które mają być stosowane do celów 

wykonania przepisów art. 3 i 4. 

Komisja proponuje decyzje w sprawie 

formularzy, które mają być stosowane do 

celów wykonania przepisów art. 3 i 4. 

Or. fr 
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Poprawka  190 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

maksymalne dopuszczalne stężenie rtęci i 

związków rtęci we wszystkich paliwach lub 

odpadach przed ich spaleniem nie może 

przekraczać 25μg/kg masy/masy (suchej). 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

maksymalne dopuszczalne stężenie rtęci i 

związków rtęci we wszystkich paliwach lub 

odpadach przed ich spaleniem nie może 

przekraczać 25μg/kg masy/masy (suchej). 
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Or. en 

 

Poprawka  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 17, w 

celu nakładania wymogów dotyczących 

czasowego składowania rtęci i związków 

rtęci w sposób bezpieczny dla środowiska, 

przyjmowanych przez Konferencję Stron 

konwencji w przypadkach poparcia danej 

decyzji przez Unię. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 17, w 

celu nakładania wymogów dotyczących 

czasowego składowania rtęci i związków 

rtęci w sposób bezpieczny dla środowiska, 

przyjmowanych przez Konferencję Stron 

konwencji. 

Or. es 

 

Poprawka  194 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zakazuje się produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów z 

dodatkiem rtęci nieobjętych żadnym ze 

znanych zastosowań przed dniem 1 

stycznia 2018 r. 

1. Zakazuje się produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów z 

dodatkiem rtęci nieobjętych żadnym ze 

znanych zastosowań przed wejściem w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu całkowicie nowych produktów z dodatkiem rtęci 

nieobjętych żadnym ze znanych zastosowań powinien zacząć obowiązywać wraz z wejściem w 

życie nowego rozporządzenia, gdyż inaczej nowe produkty mogłyby zostać wprowadzone do 

obrotu okresie przejściowym. Należy tego uniknąć. 
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Poprawka  195 

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

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

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zakazuje się produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów z 

dodatkiem rtęci nieobjętych żadnym ze 

znanych zastosowań przed dniem 1 

stycznia 2018 r. 

1. Zakazuje się produkcji i 

wprowadzania do obrotu produktów z 

dodatkiem rtęci nieobjętych żadnym z 

zatwierdzonych zastosowań przed dniem 1 

stycznia 2018 r. 

Or. en 

 

Poprawka  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zakazuje się stosowania procesów 

produkcyjnych wykorzystujących rtęć lub 

związki rtęci, które to procesy nie istniały 

przed dniem 1 stycznia 2018 r. 

Zakazuje się stosowania procesów 

produkcyjnych wykorzystujących rtęć lub 

związki rtęci, które to procesy nie istniały 

przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. it 

 

Poprawka  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 

2, jeżeli podmiot gospodarczy zamierza 

produkować i/lub wprowadzić do obrotu 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 

2, jeżeli podmiot gospodarczy zamierza 

produkować i/lub wprowadzić do obrotu 
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nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

stosować nowy proces produkcyjny, 

podmiot ten powiadamia o tym właściwy 

organ danego państwa członkowskiego i 

przekazuje mu następujące informacje: 

nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

stosować nowy proces produkcyjny, 

podmiot ten powiadamia o tym właściwy 

organ danego państwa członkowskiego i 

przekazuje mu, również na zasadzie 

odstępstwa od przepisów w zakresie 

ochrony własności przemysłowej 

dokumentacji technicznej, następujące 

informacje: 

Or. it 

 

Poprawka  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uzasadnienie, że nie istnieją 

alternatywy technologiczne względem 

wykorzystania rtęci w produkcie lub 

procesie, 

Or. es 

 

Poprawka  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– ocenę zagrożenia dla środowiska 

naturalnego i zdrowia, jakie stwarza 

produkt lub proces; 

– ocenę zagrożenia i korzyści dla 

środowiska naturalnego i zdrowia, jakie 

stwarza produkt lub proces; 

Or. es 

 

Poprawka  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 
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Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- ocenę zagrożenia dla środowiska 

naturalnego i zdrowia, jakie stwarza 

produkt lub proces; 

- ocenę zagrożenia i korzyści dla 

środowiska naturalnego i zdrowia, jakie 

stwarza produkt lub proces; 

Or. en 

 

Poprawka  201 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - informacje o braku wykonalnych 

pod względem technicznym bezrtęciowych 

rozwiązań alternatywnych przynoszących 

tego rodzaju korzyści; 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – informację o braku 

alternatywnego rozwiązania 

bezrtęciowego możliwego do 

wprowadzenia pod względem technicznym 

lub opłacalnego finansowo; 

Or. fr 
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Poprawka  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – tiret 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- szczegółowe objaśnienie sposobu, 

w jaki produkt lub proces musi być 

wytwarzany, stosowany lub realizowany w 

celu zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. 

- szczegółowe objaśnienie sposobu, 

w jaki produkt lub proces musi być 

wytwarzany, stosowany lub realizowany, a 

w przypadku produktów – 

unieszkodliwiany, w celu zapewnienia 

wysokiego poziomu ochrony środowiska i 

zdrowia ludzkiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy uwzględnić pełen cykl życia produktu 

 

Poprawka  204 

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

Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po otrzymaniu powiadomienia od danego 

państwa członkowskiego Komisja 

sprawdza w szczególności, czy wykazano, 

że nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

nowy proces produkcyjny przyniósłby 

znaczące korzyści dla środowiska i 

zdrowia i że nie istnieją wykonalne pod 

względem technicznym i ekonomicznym 

bezrtęciowe rozwiązania przynoszące tego 

rodzaju korzyści. 

Po otrzymaniu powiadomienia od danego 

państwa członkowskiego Komisja 

sprawdza w szczególności, czy wykazano, 

że nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

nowy proces produkcyjny przyniósłby 

znaczące korzyści dla środowiska i 

zdrowia i że nie istnieją wykonalne pod 

względem technicznym bezrtęciowe 

rozwiązania przynoszące tego rodzaju 

korzyści. 

Or. en 
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Poprawka  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

przyjmuje decyzje w celu określenia, czy 

dany nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

nowy proces produkcyjny jest dozwolony. 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

przyjmuje decyzje w celu określenia, czy 

dany nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

nowy proces produkcyjny jest dozwolony. 

Zainteresowane państwo członkowskie nie 

może udzielić zezwolenia na nowy produkt 

lub proces przed przyjęciem decyzji przez 

Komisję. 

Or. es 

 

Poprawka  206 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

przyjmuje decyzje w celu określenia, czy 

dany nowy produkt z dodatkiem rtęci lub 

nowy proces produkcyjny jest dozwolony. 

Komisja proponuje decyzje w celu 

określenia, czy dany nowy produkt z 

dodatkiem rtęci lub nowy proces 

produkcyjny jest dozwolony. 

Or. fr 

 

Poprawka  207 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie skreśla się 
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z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  208 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- podejmują kroki w celu 

ograniczenia, a tam, gdzie jest to możliwe, 

wyeliminowania stosowania rtęci i 

związków rtęci w takim wydobyciu i 

przetwarzaniu, oraz emisji i uwalniania do 

środowiska rtęci pochodzącej z takiego 

wydobycia i przetwarzania; 

- zakazują stosowania rtęci i 

związków rtęci w takim wydobyciu i 

przetwarzaniu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przeciwieństwie do reszty świata, gdzie wciąż często prowadzi się wydobycie złota 

tradycyjne i na małą skalę, obecnie w Europie nie prowadzi się go wcale. Zgodnie z oceną 

skutków przeprowadzoną przez Komisję, Francja zakazała stosowania rtęci w jedynym 

miejscu, w którym prowadzono takie wydobycie i przetwarzanie (w Gujanie Francuskiej) 

Prawo unijne jest w tym aspekcie póki co adekwatne jedynie w zakresie, w jakim wytycza 

właściwy kierunek międzynarodowy. Nie należy zatem wymagać tylko ograniczenia 

stosowania rtęci w wydobyciu i przetwarzaniu złota tradycyjnym i na małą skalę, ale 

całkowitego zakazu stosowania rtęci w takim wydobyciu i przetwarzaniu, jak zrobiła to 

Francja. Takie podejście automatycznie rozwiązuje problem emisji i uwalniania rtęci. 

 

Poprawka  209 

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

Jan Gerbrandy 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – tiret 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- podejmują kroki w celu 

ograniczenia, a tam, gdzie jest to możliwe, 

wyeliminowania stosowania rtęci i 

związków rtęci w takim wydobyciu i 

przetwarzaniu, oraz emisji i uwalniania do 

środowiska rtęci pochodzącej z takiego 

wydobycia i przetwarzania; 

- podejmują kroki w celu 

ograniczenia oraz stopniowego wycofania 

stosowania rtęci i związków rtęci w takim 

wydobyciu i przetwarzaniu, oraz emisji i 

uwalniania do środowiska rtęci 

pochodzącej z takiego wydobycia i 

przetwarzania; 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej. 

1. W terminie dwunastu miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia amalgamat 

stomatologiczny stosuje się wyłącznie w 

formie kapsułkowanej. 

Or. it 

 

Poprawka  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej. 

1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 

1 stycznia 2020 r. dentyści oferują 

rozwiązania alternatywne do amalgamatu 

stomatologicznego. 

Or. en 
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Poprawka  212 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej. 

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej o 

ustalonej dawce. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zastosowanie określenia „o ustalonej dawceˮ ma na celu sprecyzowanie, że kapsułki są 

przeznaczone do jednorazowego użytku do odbudowy zęba i wobec tego nie można 

wykorzystywać ich ponownie. 

 

Poprawka  213 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej. 

1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. 

amalgamat stomatologiczny stosuje się 

wyłącznie w formie kapsułkowanej. 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by każdy gabinet stomatologiczny udzielał 

pacjentom co najmniej następujących 

informacji dotyczących amalgamatu 

stomatologicznego i jego alternatyw: 

 -  o składzie amalgamatu 

stomatologicznego; 

 -  o dostępności i składzie 

alternatywnych bezrtęciowych wypełnień; 

oraz 

 -  że stosowanie amalgamatu 

stomatologicznego jest niewskazane w 

zębach mlecznych, u pacjentów 

uczulonych na rtęć oraz u osób 

cierpiących na przewlekłe choroby nerek 

obniżające zdolność oczyszczania 

organizmu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Każdy dentysta powinien mieć obowiązek powiadamiania pacjentów o charakterze 

amalgamatu dentystycznego oraz o dostępności i składzie rozwiązań alternatywnych. 

Powinien również udzielać informacji o przeciwwskazaniach. 

 

Poprawka  215 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Od dnia 1 stycznia 2019 r. 

zakazuje się stosowania amalgamatu 

dentystycznego do odbudowy zębów u 

kobiet ciężarnych i w przypadku zębów 

mlecznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

lekarz uważa to za konieczne w 

przypadkach, gdy nie ma odpowiedniej 

alternatywy. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Konwencja zachęca strony do stopniowego ograniczania amalgamatów dentystycznych 

zawierających rtęć, ale Komisja jest mniej ambitna w tej kwestii. Wydaje się wskazane, aby 

ograniczyć stosowanie amalgamatów w grupach szczególnie wrażliwych wyłącznie do 

uzasadnionych sytuacji, gdy brak jest satysfakcjonującej alternatywy dla stosowania 

amalgamatów dentystycznych. 

 

Poprawka  216 

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

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Po upływie roku od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 

amalgamatu stomatologicznego w 

leczeniu zębów u kobiet w ciąży, kobiet 

karmiących piersią ani zębów mlecznych 

u dzieci. 

Or. en 

 

Poprawka  217 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Od 1 stycznia 2018 r. nie stosuje 

się amalgamatu stomatologicznego u 

dzieci poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i 

kobiet karmiących piersią. 

Or. en 
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Poprawka  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Od 1 stycznia 2020 r. nie stosuje 

się amalgamatu stomatologicznego w 

żadnej postaci. 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów ust. 1a państwa członkowskie 

mogą stosować amalgamat 

stomatologiczny w razie szczególnych 

potrzeb medycznych, kiedy nie będzie 

odpowiednich rozwiązań alternatywnych. 

Or. en 

 

Poprawka  220 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Amalgamat dentystyczny zostanie 

stopniowo wycofany do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

Or. en 
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Poprawka  221 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. W drodze odstępstwa od ust. 1a i 

1b stosowanie amalgamatów 

stomatologicznych jest nadal dozwolone 

wyłącznie w przypadku, gdy lekarz 

dentysta uzna to za konieczne. 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 

2020 r. oraz w przypadkach 

przewidzianych w ustępie 1b amalgamat 

stomatologiczny można stosować 

wyłącznie w postaci kapsułek 

zawierających odmierzone dawki. 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. gabinety 
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stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania wszystkich 

cząstek amalgamatu, między innymi 

zawartych w odpadach płynnych. Lekarze 

gwarantują konserwację separatorów w 

odpowiedni sposób, aby zapewnić wysoki 

poziom ciągłego zatrzymania amalgamatu 

w ilości co najmniej 95 % cząstek. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jedynie wysoki poziom wydajności separatorów amalgamatu przez cały okres ich eksploatacji 

pozwoli skutecznie zmniejszyć ryzyko związane ze stosowaniem amalgamatów dentystycznych. 

Konieczna jest dokładna definicja, aby wszystkie pozostałości zawarte w sprzęcie i odpadach 

płynnych były poprawnie utylizowane. Konieczne jest zastosowanie okresu przejściowego dla 

słabiej wyposażonych państw. 

 

Poprawka  224 

Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. gabinety 

stomatologiczne stosujące amalgamat 

stomatologiczny lub usuwające 

wypełnienia z amalgamatu 

stomatologicznego muszą zadbać o 

wyposażenie w separatory amalgamatu 

przeznaczone do zatrzymywania i 

zbierania cząstek amalgamatu. Separatory 

te należy konserwować w odpowiedni 

sposób, aby zapewnić wysoki poziom 

zatrzymania amalgamatu. 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. gabinety 

stomatologiczne stosujące amalgamat 

stomatologiczny lub usuwające 

amalgamat stomatologiczny muszą być 

wyposażone w separatory amalgamatu 

przeznaczone do zatrzymywania i 

zbierania cząstek amalgamatu. Separatory 

te należy konserwować w odpowiedni 

sposób, aby zapewnić wysoki poziom 

zatrzymania amalgamatu. 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Obowiązek ten powinien być nałożony tylko na te gabinety denstystyczne, które wciąż stosują 

amalgamat stomatologiczny oraz powinien być wprowadzony w rozsądnym okresie czasu. 

 

Poprawka  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

2. W terminie sześciu miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia gabinety stomatologiczne 

muszą być wyposażone w separatory 

amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

Or. it 
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Poprawka  227 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić wysoki poziom zatrzymania 

amalgamatu. 

2. Od dnia 1 stycznia 2018 r. gabinety 

stomatologiczne muszą być wyposażone w 

separatory amalgamatu przeznaczone do 

zatrzymywania i zbierania cząstek 

amalgamatu. Separatory te należy 

konserwować w odpowiedni sposób, aby 

zapewnić zatrzymywanie co najmniej 

95 % cząstek amalgamatu. 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Julie Girling 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do 31 grudnia 2019 r. Komisja 

przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie z oceny 

wykonalności technicznej, środowiskowej 

i ekonomicznej wycofania z użycia 

amalgamatu dentystycznego na obszarze 

Unii do 31 grudnia 2021 r. 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kapsułki i separatory amalgamatu 

zgodne ze zharmonizowanymi normami 

EN lub z innymi krajowymi lub 

międzynarodowymi normami 

zapewniającymi równoważny poziom 

jakości i poziom zatrzymania uważa się za 

spełniające wymogi określone w ust. 1 i 2. 

3. Kapsułki i separatory amalgamatu 

zgodne ze zharmonizowanymi normami 

EN lub z innymi krajowymi lub 

międzynarodowymi normami 

zapewniającymi równoważny poziom 

jakości i poziom zatrzymania uważa się za 

spełniające wymogi określone w ust. 1c 

oraz 2. 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a.  Państwa członkowskie mogą 

wprowadzić zachęty podatkowe, aby 

umożliwić lekarzom dentystom 

zaopatrzenie się w kapsułki i separatory 

amalgamatu, o których mowa w 

niniejszym artykule. 

Or. it 

 

Poprawka  231 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Lekarze odpowiadają za 

kondycjonowania i utylizację odpadów 

pochodzących z ich gabinetów i muszą 

zagwarantować realizację poszczególnych 

etapów tych procesów w warunkach 

poszanowania środowiska. Muszą 
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upewnić się, że usługodawcy odbierający 

ich odpady przestrzegają obowiązujących 

przepisów. 

Or. fr 

 

Poprawka  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 

państwa członkowskie mogą bardziej 

ograniczyć stosowanie amalgamatu 

dentystycznego w sposób, jaki uznają za 

konieczny. 

Or. en 

 

Poprawka  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Stosowanie amalgamatu 

stomatologicznego jest zakazane od dnia 

31 grudnia 2020 r. 

Or. it 

 

Poprawka  234 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 a (nowy) 
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 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rozdział IIIa 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej 

 Artykuł 10a 

 Działalność przemysłowa 

 Wszelkie zezwolenia na prowadzenie niżej 

wymienionej działalności przemysłowej 

powinny określać warunki zapewniające, 

by emisje do atmosfery i wody nie 

przekraczały bardziej obostrzonych 

poziomów emisji rtęci związanych z 

najlepszymi dostępnymi technikami, 

określonych w zmienionych konkluzjach 

dotyczących BAT: 

 -  duże obiekty energetycznego 

spalania, o których mowa w art. 28 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/WE1a; 

 -  sektor metali żelaznych i stali 

objęty działaniami wyszczególnionymi w 

pkt 1.3, 2.1 i 2.2 załącznika 1 do 

dyrektywy 2010/75/UE; 

 -  produkcja cementu, wapna i 

tlenku magnezu objęta działaniami 

wyszczególnionymi w pkt 3.1 załącznika 1 

do dyrektywy 2010/75/UE; 

 -  sektor metali nieżelaznych objęty 

działaniami wyszczególnionymi w pkt 2.1, 

2.5 i 6.8 załącznika 1 do dyrektywy 

2010/75/UE; 

 ______________ 

 1a  Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane 

zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 

17). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Roczne emisje rtęci z dużych obiektów prowadzących działalność przemysłową są bardzo 

wysokie. Konkluzje dotyczące BAT określają poziomy emisji do osiągnięcia w warunkach 

wykonalnych pod względem ekonomicznym i technicznym. Górny pułap określony w BAT 

często odpowiada wynegocjowanym poziomom emisji, które spełnia większość unijnych 

obiektów przemysłowych, a nie temu, co jest faktycznie wykonalne po możliwych do przyjęcia 

kosztach. Aby zapewnić równe warunki działania oraz skuteczne ograniczenie emisji rtęci, 

wszystkie przyszłe zezwolenia powinny być oparte na bardziej obostrzonych poziomach emisji 

według BAT. 

 

Poprawka  235 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej – duże obiekty 

energetycznego spalania – emisje do 

atmosfery 

 Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie zezwolenia 

na eksploatację obiektów energetycznego 

spalania, o których mowa w art. 28 

dyrektywy 2010/75/UE, powinny zawierać 

warunki zapewniające, by emisje do 

atmosfery nie przekroczyły następujących 

wartości granicznych: 

 a)  obiekty energetycznego spalania o 

łącznej nominalnej mocy cieplnej 

>300MWth: 1µg/Nm³; 

 b)  obiekty energetycznego spalania o 

łącznej nominalnej mocy cieplnej 

<300MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, oparte są na 

ważnych średnich godzinowych 

uzyskanych w trakcie pomiarów ciągłych, 

uśrednionych z okresu jednego roku. 

 Mające zastosowanie warunki 

standardowe oraz wymagania w zakresie 

monitorowania zostały określone w 



 

AM\1100259PL.doc 79/145 PE585.758v01-00 

 PL 

zmienionych konkluzjach dotyczących 

BAT zawartych w dokumencie 

referencyjnym w sprawie dużych obiektów 

energetycznego spalania. 

Or. en 

 

Poprawka  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Emisje do atmosfery 

 Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie zezwolenia 

na obiekty objęte działaniami 

wyszczególnionymi w pkt 1.3, 2.1 i 2.2 

załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE 

muszą zawierać warunki zapewniające 

nieprzekraczanie poziomu emisji rtęci do 

atmosfery wynoszącego 10µg/Nm³. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, oparte są na 

ważnych średnich godzinowych 

uzyskanych w trakcie pomiarów ciągłych, 

uśrednionych z okresu jednego roku. 

 Mające zastosowanie warunki 

standardowe zostały określone w 

konkluzjach dotyczących BAT zawartych 

w decyzji wykonawczej Komisji 1a 

 ______________ 

 1a Decyzja wykonawcza Komisji 

2012/135/UE z dnia 28 lutego 2012 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

w sprawie emisji przemysłowych, 

w odniesieniu do produkcji żelaza i stali 

(Dz.U. L 70 z 8.3.2012, s. 63). 



 

PE585.758v01-00 80/145 AM\1100259PL.doc 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Szczepionki 

 Przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie 

stosują rtęci w szczepionkach 

przeznaczonych dla dzieci poniżej 6 lat, 

jeżeli dostępne są bezpieczne rozwiązania 

alternatywne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W 1999 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi EMEA wydał zalecenie, 

że roztropnie byłoby jak najszybciej rozpocząć propagowanie stosowania szczepionek 

niezawierających tiomersalu ani innych środków konserwujących z dodatkiem rtęci. Od 2001 

r. w USA wszystkie szczepionki dla dzieci poniżej 6. roku życia (z wyjątkiem szczepionek 

przeciwko grypie) nie mogą zawierać tiomersalu. Dlatego należy nałożyć na przedsiębiorstwa 

farmaceutyczne wyraźny obowiązek zastępowania rtęci w szczepionkach, ilekroć jest to 

możliwe. 

 

Poprawka  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10b 

 Emisje do wody 

 Od 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie zapewniają, by w obiektach, 

o których mowa w dyrektywie Rady 



 

AM\1100259PL.doc 81/145 PE585.758v01-00 

 PL 

91/271/EWG1a, emisje rtęci w 

strumieniach ścieków nie przekraczały 

poziomu 3µg/l emisji w punkcie zrzutu. 

 Ten sam limit dotyczy wszystkich 

strumieni ścieków przyjętych przez dany 

obiekt przed zmieszaniem z innymi 

strumieniami odpadów. 

 Limit stosuje się w przypadkach 

przekroczenia progu uwalniania rtęci 

wynoszącego 1 000 g/rok. 

 Wartości graniczne emisji oparte są na 

dziennych średnich ważonych względem 

przepływu z 24-godzinnych próbek 

zbiorczych pobranych proporcjonalnie do 

przepływu. 

 Monitorowanie i częstotliwość pobierania 

próbek może zostać zmniejszona w 

przypadku, gdy zostanie potwierdzona 

dostateczna stabilność emisji, zwłaszcza 

po pełnym wprowadzeniu przez państwa 

członkowskie zakazu stosowania 

amalgamatu stomatologicznego oraz 

podjęciu wszystkich odpowiednich 

środków zapobiegających przedostawaniu 

się amalgamatu stomatologicznego do 

strumieni ścieków powyżej danego 

obiektu. 

 ______________ 

 1a Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 

dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10b 
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 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej – metale 

żelazne i stal – emisje do atmosfery 

 Od [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] wszystkie zezwolenia na 

obiekty objęte działaniami 

wyszczególnionymi w pkt 1.3, 2.1 i 2.2 

załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE 

muszą zawierać warunki zapewniające, by 

emisje do atmosfery nie przekraczały 

następujących wartości granicznych: 

 a)  10µg/Nm³ dla rtęci; 

 b)  5 mg/Nm dla pyłów. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, oparte są na 

ważnych średnich godzinowych 

uzyskanych w trakcie pomiarów ciągłych, 

uśrednionych z okresu jednego roku. 

 Mające zastosowanie warunki 

standardowe zostały określone w 

konkluzjach dotyczących BAT zawartych 

w decyzji wykonawczej Komisji 

2012/135/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10c 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej – produkcja 

cementu, wapna i tlenku magnezu – 

emisje do atmosfery 

 Od [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] wszystkie zezwolenia na 

obiekty objęte działaniami 

wyszczególnionymi w pkt 3.1 załącznika I 

do dyrektywy 2010/75/UE muszą zawierać 
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warunki zapewniające, by emisje rtęci do 

atmosfery nie przekraczały 10µg/Nm³. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, oparte są na 

ważnych średnich godzinowych 

uzyskanych w trakcie pomiarów ciągłych, 

uśrednionych z okresu jednego roku. 

 Mające zastosowanie warunki 

standardowe zostały określone w 

konkluzjach dotyczących BAT zawartych 

w decyzji wykonawczej Komisji 

2012/163/UE1a. 

 ______________ 

 1a Decyzja wykonawcza Komisji 

2013/163/UE z dnia 26 marca 2013 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

w sprawie emisji przemysłowych, 

w odniesieniu do produkcji cementu, 

wapna i tlenku magnezu (Dz.U. L 100 z 

9.4.2013, s. 1.) 

Or. en 

 

Poprawka  241 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10d 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej - metale 

nieżelazne – emisje do atmosfery 

 Od 1 lipca 2020 r. wszystkie zezwolenia na 

obiekty objęte działaniami 

wyszczególnionymi w pkt 2.1, 2.5 i 6.8 

załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE 

muszą zawierać warunki zapewniające 

nieprzekraczanie poziomu emisji rtęci do 
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atmosfery wynoszącego 10µg/Nm³. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, oparte są na 

ważnych średnich godzinowych 

uzyskanych w trakcie pomiarów ciągłych, 

uśrednionych z okresu jednego roku. 

 Mające zastosowanie warunki 

standardowe zostały określone w 

konkluzjach dotyczących BAT zawartych 

w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 

2016/10321a 

 ______________ 

 1a Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 

2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. 

ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w 

odniesieniu do przemysłu metali 

nieżelaznych zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE (Dz.U. L 174 z 30.6.2016, s. 

32). 

Or. en 

 

Poprawka  242 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10e (nowy) 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

działalności przemysłowej – emisje do 

wody 

 Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie zezwolenia 

na obiekty, o których mowa w załączniku 

1 do dyrektywy 2010/75/UE, powinny 

zawierać warunki zapewniające 

nieprzekraczanie następujących wartości 

granicznych emisji rtęci w strumieniach 

ścieków przed punktem zrzutu, a w 

przypadkach zrzutu pośredniego, przed 
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zmieszaniem z innymi strumieniami 

ścieków: 

 a)  0,75 µg/l dla ścieków z obiektów 

objętych działaniami wyszczególnionymi 

w pkt 1.1 i 1.2 załącznika 1 do dyrektywy 

2010/75/UE; 

 b)  0,75 µg/l dla ścieków z obiektów 

objętych działaniami wyszczególnionymi 

w pkt 3 lit. a) i 3 lit. b) załącznika 1 do 

dyrektywy 2010/166/UE1a; W przypadku 

gdy pkt 3 lit. b) dotyczy węgla brunatnego, 

próg powierzchni obszaru zostaje 

sprowadzony do ponad 5ha, jeżeli jest to 

powierzchnia objęta rzeczywistą 

działalnością wydobywczą, oraz do ponad 

10ha, jeżeli dotyczy oczyszczania ścieków 

z działalności górniczej, która się 

zakończyła lub zakończy się do 2020 r. 

 c)  1 µg/l dla ścieków z obiektów 

objętych działaniami wyszczególnionymi 

w pkt 4.1, 4.2 i 6.11 załącznika I do 

dyrektywy 2010/75/UE; 

 d)  1 µg/l dla ścieków z obiektów 

objętych działaniami wyszczególnionymi 

w pkt 2.2 i 2.5 załącznika I do dyrektywy 

2010/75/UE; 

 e)  1 µg/l dla ścieków z obiektów 

objętych działaniami wyszczególnionymi 

w załączniku i do dyrektywy 2010/75/UE, 

jeżeli próg uwalniania rtęci przekracza 

800 g/rocznie. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa a akapicie pierwszym, oparte są na 

dziennych średnich ważonych względem 

przepływu z 24-godzinnych próbek 

zbiorczych pobranych proporcjonalnie do 

przepływu. 

 ______________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 stycznia 2006 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 

i zmieniające dyrektywę Rady 

91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 033 
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z 4.2.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10f 

 Zapobieganie i kontrola emisji rtęci z 

oczyszczalni ścieków komunalnych – 

emisje do wody 

 Od 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie zapewnią, by w obiektach, o 

których mowa w dyrektywie Rady 

91/271/EWG1a, emisje rtęci w 

strumieniach ścieków nie przekraczały 

poziomu 3µg/l emisji w punkcie zrzutu, a 

w przypadkach zrzutu pośredniego, przed 

zmieszaniem z innymi strumieniami 

ścieków. Limit stosuje się w przypadkach 

przekroczenia progu uwalniania rtęci 

wynoszącego 1 000 g/rok. 

 Wartości graniczne emisji, o których 

mowa a akapicie pierwszym, oparte są na 

dziennych średnich ważonych względem 

przepływu z 24-godzinnych próbek 

zbiorczych pobranych proporcjonalnie do 

przepływu. 

 Monitorowanie i częstotliwość pobierania 

próbek określona w załączniku I może 

zostać zmniejszona w przypadku, gdy 

zostanie potwierdzona dostateczna 

stabilność emisji, zwłaszcza po pełnym 

wprowadzeniu przez państwa 

członkowskie zakazu stosowania 

amalgamatu stomatologicznego oraz 

podjęciu wszystkich odpowiednich 

środków zapobiegających przedostawaniu 

się amalgamatu stomatologicznego do 

strumieni ścieków powyżej danego 
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obiektu. 

 ______________ 

 1a Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 

dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Poprawka  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpady rtęciowe Źródła odpadów rtęciowych 

Or. en 

 

Poprawka  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając decyzji Komisji 

2000/532/WE44, za odpady uznaje się i 

unieszkodliwia bez zagrażania zdrowiu 

ludzkiemu oraz bez szkody dla środowiska 

zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE: 

Za odpady uznaje się i unieszkodliwia bez 

zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez 

szkody dla środowiska zgodnie z 

dyrektywą 2008/98/WE: 

__________________ __________________ 

44 Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 

maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE 

ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z 

art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG 

w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 

94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 

dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie 

44 Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 

maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE 

ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z 

art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG 

w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 

94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 

dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie 
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odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 

6.9.2000, s. 3). 

odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 

6.9.2000, s. 3). 

Or. en 

 

Poprawka  246 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając decyzji Komisji 

2000/532/WE44, za odpady uznaje się i 

unieszkodliwia bez zagrażania zdrowiu 

ludzkiemu oraz bez szkody dla środowiska 

zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE: 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

__________________ __________________ 

44 Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 

maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE 

ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z 

art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG 

w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 

94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 

dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie 

odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 

6.9.2000, s. 3). 

 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W wersji francuskiej należy zastąpić termin „produkt” określeniem „odpad”, aby uniknąć 

pomylenia tych dwóch terminów, które regulowane są odrębnymi zasadami. Wersja angielska 

nie zawiera tej dwuznaczności. 

 

Poprawka  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia do 1 stycznia 2019 r. aktów 

delegowanych na podstawie art. 17 

niniejszego rozporządzenia na potrzeby 

uzupełnienia przepisów niniejszego 

rozporządzenia poprzez określenie 

poziomów rtęci w odpadach zawierających 

związki rtęci lub skażonych związkami 

rtęci oraz do przyjęcia wymogów 

dotyczących gospodarki takimi 

strumieniami odpadów w sposób 

przyjazny dla środowiska. 

Or. en 

 

Poprawka  248 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przedsiębiorstwa działające w 

sektorach przemysłu, o których mowa w 

art. 11 lit. a), b) i c) do dnia 31 maja 

każdego roku przesyłają właściwym 

organom danego państwa członkowskiego 

dane dotyczące całkowitej ilości odpadów 

rtęciowych składowanych w każdej 

instalacji i przesłanych do obiektów 

czasowego lub trwałego składowania, a 

także podają lokalizację i dane kontaktowe 

tych obiektów. 

1. Przedsiębiorstwa działające w 

sektorach przemysłu, o których mowa w 

art. 11 lit. a), b) i c) do dnia 31 maja 

każdego roku przesyłają właściwym 

organom danego państwa członkowskiego 

dane dotyczące całkowitej ilości odpadów 

rtęciowych składowanych w każdej 

instalacji i przesłanych do obiektów 

czasowego składowania, zestalania oraz 

ostatecznego unieszkodliwiania, a także 

podają lokalizację i dane kontaktowe tych 

obiektów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczość powinna obejmować przesyłanie odpadów do obiektów zestalania. W 

związku z wymogiem zestalania nie powinno dłużej mieć zastosowania trwałe składowanie, a 

wyłącznie ostatecznie unieszkodliwianie. 
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Poprawka  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Unieszkodliwianie odpadów rtęciowych Czasowe składowanie odpadów 

rtęciowych 

Or. es 

 

Poprawka  250 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Odpady rtęciowe składuje się 

trwale w postaci zestalonej w kopalniach 

soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych 

kopalniach soli. 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Przed unieszkodliwieniem odpady 

rtęciowe podaje się zestalaniu do postaci 
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siarczku rtęci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odpady rtęciowe w czystej postaci występują w stanie ciekłym. W takim stanie nie wolno ich 

usuwać ani składować – chyba że tymczasowo, w oczekiwaniu na ich zestalenie, mając na 

względzie ograniczone możliwości zestalania. Kilka przedsiębiorstw oferuje technologie 

zestalania zamieniające ciekłą rtęć w obojętny siarczek rtęci. Aby wykluczyć różnorakie 

rozumienie terminu zestalania, należy określić produkt końcowy zestalania. 

 

Poprawka  252 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów ust. 1 oraz art. 5 ust. 3 lit. a) 

dyrektywy 1999/31/WE odpady rtęciowe 

można czasowo składować w postaci 

ciekłej przez okres nieprzekraczający 5 lat, 

z zastrzeżeniem zachowania szczególnych 

wymogów dotyczących czasowego 

składowania odpadów rtęciowych, 

określonych w załączniku I, II i III do tej 

dyrektywy, w obiektach naziemnych 

przeznaczonych i wyposażonych na 

potrzeby czasowego składowania rtęci. 

Or. en 

 

Poprawka  253 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

czasowo składować przez maksymalny 

okres dziesięciu lat zgodnie ze 

szczegółowymi wymogami dotyczącymi 

czasowego składowania odpadów rtęci 

przewidzianymi w załącznikach I, II i III 

do tej dyrektywy w jeden z następujących 

sposobów: 

Or. fr 

 

Poprawka  254 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

czasowo składować przez okres 

nieprzekraczający 5 lat w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

wyposażonych na potrzeby czasowego 

składowania rtęci, w oczekiwaniu na ich 

zestalenie i ostateczne unieszkodliwienie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyklucza się podziemne składowanie ciekłej rtęci, bez względu na to, czy jest ono czasowe 

czy trwałe. Co z oczu, to i z serca! Płynna rtęć jest wysoce toksyczna, a kopalnie soli nie są 

bezpiecznymi obiektami składowania, czego dowodzą przykłady kopalni Asse w Niemczech 

czy Stocamine we Francji. Czasowe składowanie w oczekiwaniu na zestalenie powinno 

odbywać się wyłącznie w odpowiednich obiektach naziemnych. Biorąc pod uwagę dostępne 

lub gotowe do wprowadzenia na rynek możliwości zestalania, czasowe składowanie jest 

nieodzowne jedynie przez okres nieprzekraczający 5 lat. 



 

AM\1100259PL.doc 93/145 PE585.758v01-00 

 PL 

 

Poprawka  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować czasowo do pięciu lat w 

przeznaczonych do tego celu i 

odpowiednio wyposażonych instalacjach 

naziemnych. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Obecnie czasowe składowanie odpadów rtęciowych nie jest ograniczone w czasie. Konieczne 

jest wprowadzenie tego ograniczenia z określeniem jak najdłuższego terminu wystarczającego 

dla przemysłu. Ponadto nie wolno zezwalać na składowanie czasowe odpadów rtęciowych w 

instalacjach podziemnych ze względu na większe zagrożenia, z którymi się ono wiąże, opisane 

w poprawce do art. 13a. 

 

Poprawka  256 

Albert Deß 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE odpady rtęciowe można 

składować w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

1999/31/WE oraz z załączonym planem 

stałego składowania odpadów w zestalonej 

formie, łącznie z ramami czasowymi, 
odpady rtęciowe można składować w jeden 

z następujących sposobów: 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Ostateczne unieszkodliwianie w zestalonej formie powinno być preferowane ze względów 

ekologicznych i ze względu na ochronę zdrowia. Plan ostatecznego unieszkodliwienia w 

zestalonej formie powinien zostać przedstawiony już przed czasowym składowaniem w formie 

ciekłej. 

 

Poprawka  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych 

kopalniach soli; 

skreśla się 

Or. es 

Uzasadnienie 

Obecnie czasowe składowanie odpadów rtęciowych nie jest ograniczone w czasie. Konieczne 

jest wprowadzenie tego ograniczenia, z określeniem jak najdłuższego terminu 

wystarczającego dla przemysłu. Ponadto nie wolno zezwalać na składowanie czasowe 

odpadów rtęciowych w instalacjach podziemnych ze względu na większe zagrożenia, z 

którymi się ono wiąże, opisane w poprawce do art. 13a. 

 

Poprawka  258 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do 

skreśla się 
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unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych 

kopalniach soli; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyklucza się podziemne składowanie ciekłej rtęci, bez względu na to, czy jest ono czasowe 

czy trwałe. Co z oczu, to i z serca! Płynna rtęć jest wysoce toksyczna, a kopalnie soli nie są 

bezpiecznymi obiektami składowania, czego dowodzą przykłady kopalni Asse w Niemczech 

czy Stocamine we Francji. Czasowe składowanie w oczekiwaniu na zestalenie powinno 

odbywać się wyłącznie w odpowiednich obiektach naziemnych. 

 

Poprawka  259 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych 

kopalniach soli; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do unieszkodliwiania 

rtęci lub w głębokich podziemnych 

formacjach skały zwięzłej zapewniających 

poziom bezpieczeństwa i zamknięcia taki 

sam, jak w tych kopalniach soli; 

a) w kopalniach soli przystosowanych 

do unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych kopalniach 

soli; 

Or. fr 

 

Poprawka  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych 

kopalniach soli; 

a) składować czasowo i nie dłużej niż 

przez 12 miesięcy w odpowiednich 

obiektach naziemnych, w których płynna 

rtęć zostaje poddana zestaleniu i 

stabilizacji przed składowaniem zgodnie z 

lit. b). 

Or. it 

 

Poprawka  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach soli 

przystosowanych do unieszkodliwiania 

rtęci lub w głębokich podziemnych 

formacjach skały zwięzłej zapewniających 

a) składować czasowo przez ponad 

sześć miesięcy, ale krócej niż przez 5 lat 
lub składować trwale w kopalniach soli 

przystosowanych do unieszkodliwiania 

rtęci lub w głębokich podziemnych 
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poziom bezpieczeństwa i zamknięcia taki 

sam, jak w tych kopalniach soli; 

formacjach skały zwięzłej zapewniających 

poziom bezpieczeństwa i zamknięcia taki 

sam, jak w tych kopalniach soli; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Czasowe składowanie powinno trwać przez określony czas, a to wymaga wskazania dolnego i 

górnego limitu czasowego. 

 

Poprawka  263 

Albert Deß 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składować czasowo przez ponad 

rok lub składować trwale w kopalniach 

soli przystosowanych do unieszkodliwiania 

rtęci lub w głębokich podziemnych 

formacjach skały zwięzłej zapewniających 

poziom bezpieczeństwa i zamknięcia taki 

sam, jak w tych kopalniach soli; 

a) składować nie dłużej niż rok w 

kopalniach soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam, jak w tych kopalniach 

soli; 

Or. de 

Uzasadnienie 

Powinno się umożliwić czasowe składowanie ciekłej rtęci, aby na wypadek (np. 

tymczasowego) braku wystarczających zdolności do zestalania rtęci (przekształcenie w 

cynober) można było utrzymać możliwości składowania z wymaganymi warunkami 

technicznymi. 

 

Poprawka  264 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

skreśla się 

Or. en 

(Poprawka owiązana z poprawką tego samego autora do wprowadzenia do art. 13 akapit 

pierwszy). 

Uzasadnienie 

Proponuje się przeniesienie fragmentu o możliwości czasowego składowania odpadów 

rtęciowych w odpowiednich obiektach naziemnych do wprowadzenia. Fragment ten nie jest 

zatem konieczny w tym miejscu. 

 

Poprawka  265 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

skreśla się 



 

AM\1100259PL.doc 99/145 PE585.758v01-00 

 PL 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Obecnie czasowe składowanie odpadów rtęciowych nie jest ograniczone w czasie. Konieczne 

jest wprowadzenie tego ograniczenia, z określeniem jak najdłuższego terminu 

wystarczającego dla przemysłu. Ponadto nie wolno zezwalać na składowanie czasowe 

odpadów rtęciowych w instalacjach podziemnych ze względu na większe zagrożenia, z 

którymi się ono wiąże, opisane w poprawce do art. 13a. 

 

Poprawka  267 

Albert Deß 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

b) składować w obiektach naziemnych 

przeznaczonych i odpowiednio 

wyposażonych do składowania rtęci, w 

pobliżu obiektu, w którym odpady zostaną 

zestalone, albo miejsca stałego 

składowania tych odpadów. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Wspierane jest czasowe składowanie płynnej rtęci w pobliżu instalacji do zestalania lub 

instalacji do ostatecznego unieszkodliwiania. 

Poprawka  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

b) składować trwale, w formie 

zestalonej i ustabilizowanej, w kopalniach 



 

PE585.758v01-00 100/145 AM\1100259PL.doc 

PL 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 
soli przystosowanych do 

unieszkodliwiania rtęci lub w głębokich 

podziemnych formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom bezpieczeństwa i 

zamknięcia taki sam jak w tych 

kopalniach soli; 

Or. it 

Poprawka  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

b) składować czasowo przez okres 

powyżej 6 miesięcy, ale nieprzekraczający 

5 lat w obiektach naziemnych 

przeznaczonych i odpowiednio 

wyposażonych do czasowego składowania 

rtęci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Czasowe składowanie powinno trwać przez określony czas, a to wymaga wskazania dolnego i 

górnego limitu czasowego. 

 

Poprawka  270 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) składować czasowo w obiektach 

naziemnych przeznaczonych i 

odpowiednio wyposażonych do czasowego 

składowania rtęci. 

b) w obiektach naziemnych 

przeznaczonych i odpowiednio 

wyposażonych do czasowego składowania 

rtęci. 

Or. fr 
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Poprawka  271 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Szczegółowe wymogi dotyczące 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych, określone w załącznikach I, II 

i III do dyrektywy 1999/31/WE, stosuje się 

do obiektów trwałego składowania, o 

których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego 

artykułu, zgodnie z następującymi 

warunkami określonymi w następujących 

załącznikach do tej dyrektywy: 

skreśla się 

a)  zastosowanie ma załącznik I sekcja 

8 (pierwsze, trzecie i piąte tiret) oraz 

załącznik II do dyrektywy 1999/31/WE; 

 

b)  załącznik I sekcja 8 (drugie, 

czwarte i szóste tiret) oraz sekcja 6 

załącznika III do dyrektywy 1999/31/WE 

mają zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, gdy uznają to za stosowne 

właściwe organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za transpozycję tej 

dyrektywy. 

 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Szczegółowe wymogi dotyczące 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych, określone w załącznikach I, II 

i III do dyrektywy 1999/31/WE, stosuje się 

2. Trwałe składowanie dopuszcza się 

wyłącznie w przypadku, gdy odpady rtęci 

zostały poddane całkowitej lub częściowej 

stabilizacji, w kopalniach soli 
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do obiektów trwałego składowania, o 

których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego 

artykułu, zgodnie z następującymi 

warunkami określonymi w następujących 

załącznikach do tej dyrektywy: 

przystosowanych do unieszkodliwiania 

rtęci lub w głębokich podziemnych 

formacjach skały zwięzłej zapewniających 

poziom bezpieczeństwa i zamknięcia taki 

sam, jak w tych kopalniach soli. 

 Podmioty prowadzące instalacje 

przeprowadzające proces stabilizacji rtęci 

muszą prowadzić, w ramach ewidencji 

wspomnianej w art. 35 dyrektywy 

2008/98/WE, ewidencję zawierającą 

następujące informacje: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W Europie powstają nowe instalacje i techniki stabilizacji. Znaczne ilości odpadów rtęci, 

które zostaną wytworzone ze względu na zakazy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, 

będą mogły zostać przetworzone w celu ostatecznej utylizacji w czasie krótszym niż za 

dziesięć lat, co w konsekwencji oznacza brak uzasadnienia dla trwałego składowania płynnej 

rtęci. Środek ten jest spójny z zasadami przewodnimi przyjętymi w 2015 r. w ramach 

konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Poprawka  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Szczegółowe wymogi dotyczące 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych, określone w załącznikach I, II 

i III do dyrektywy 1999/31/WE, stosuje się 

do obiektów trwałego składowania, o 

których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego 

artykułu, zgodnie z następującymi 

warunkami określonymi w następujących 

załącznikach do tej dyrektywy: 

2. Szczegółowe wymogi dotyczące 

czasowego składowania odpadów 

rtęciowych są ustanowione w sekcji 8 

załącznika I, załączniku II i sekcji 6 

załącznika III do dyrektywy 1999/31/WE. 

Or. es 
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Uzasadnienie 

Szczegółowe wymogi dotyczące składowania czasowego odpadów rtęciowych zostały 

określone w załącznikach do dyrektywy 1999/31/WE. Nie jest uzasadnione, aby niniejsze 

rozporządzenie było mniej wymagające niż dyrektywa. 

 

Poprawka  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zastosowanie ma załącznik I sekcja 

8 (pierwsze, trzecie i piąte tiret) oraz 

załącznik II do dyrektywy 1999/31/WE; 

skreśla się 

Or. es 

Uzasadnienie 

Szczegółowe wymogi dotyczące składowania czasowego odpadów rtęciowych zostały 

określone w załącznikach do dyrektywy 1999/31/WE. Nie jest uzasadnione, aby niniejsze 

rozporządzenie było mniej wymagające niż dyrektywa. 

 

Poprawka  275 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zastosowanie ma załącznik I sekcja 

8 (pierwsze, trzecie i piąte tiret) oraz 

załącznik II do dyrektywy 1999/31/WE; 

a) w odniesieniu do każdego 

odebranego ładunku odpadów rtęci: 

 (i) pochodzenie i ilość odebranych 

odpadów rtęci; 

 (ii) imię i nazwisko dostawcy oraz 

dane kontaktowe. 

Or. fr 
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Poprawka  276 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zastosowanie ma załącznik I sekcja 

8 (pierwsze, trzecie i piąte tiret) oraz 

załącznik II do dyrektywy 1999/31/WE; 

a) zastosowanie ma załącznik I sekcja 

8 (pierwsze, trzecie, piąte i szóste tiret) 

oraz załącznik II do dyrektywy 

1999/31/WE; 

Or. en 

(Poprawka powiązana z poprawką tego samego autora do tego samego ustępu, lit. b)). 

Uzasadnienie 

Poprawka rezerwowa w przypadku trwałego składowania odpadów rtęciowych w 

składowiskach podziemnych pozostaje jako ewentualność. Wymóg zawarty w załączniku I 

sekcja 8 tiret szóste przewiduje, by czasowe składowanie rtęci metalicznej zostało 

zorganizowane w sposób umożliwiający proste odszukanie wszystkich pojemników. Wobec 

problemów, do jakich doszło w kilku kopalniach soli, powinno to być obligatoryjne również w 

przypadku trwałego składowania, bez pozostawiania tej kwestii uznaniu właściwych organów. 

 

Poprawka  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) załącznik I sekcja 8 (drugie, 

czwarte i szóste tiret) oraz sekcja 6 

załącznika III do dyrektywy 1999/31/WE 

mają zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, gdy uznają to za stosowne 

właściwe organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za transpozycję tej 

dyrektywy. 

skreśla się 

Or. es 
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Uzasadnienie 

Szczegółowe wymogi dotyczące składowania czasowego odpadów rtęciowych zostały 

określone w załącznikach do dyrektywy 1999/31/WE. Nie jest uzasadnione, aby niniejsze 

rozporządzenie było mniej wymagające niż dyrektywa. 

 

Poprawka  278 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) załącznik I sekcja 8 (drugie, 

czwarte i szóste tiret) oraz sekcja 6 

załącznika III do dyrektywy 1999/31/WE 

mają zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, gdy uznają to za stosowne 

właściwe organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za transpozycję tej 

dyrektywy. 

b) w odniesieniu do każdego ładunku 

odpadów rtęci poddanych stabilizacji 

wychodzących z instalacji: 

 (i) ilość poddanych stabilizacji 

odpadów rtęci i ich zawartość rtęci; 

 (ii) przeznaczenie i planowane 

operacje utylizacji odpadów rtęci 

poddanych stabilizacji; 

 (iii) świadectwo dostarczone przez 

podmiot odpowiedzialny za trwałe 

składowanie zestalonych odpadów rtęci 

przewidziane w art. 1b. 

Or. fr 

 

Poprawka  279 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) załącznik I sekcja 8 (drugie, 

czwarte i szóste tiret) oraz sekcja 6 

b) załącznik I sekcja 8 (drugie i 

czwarte tiret) oraz sekcja 6 załącznika III 
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załącznika III do dyrektywy 1999/31/WE 

mają zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, gdy uznają to za stosowne 

właściwe organy państw członkowskich 

odpowiedzialne za transpozycję tej 

dyrektywy. 

do dyrektywy 1999/31/WE mają 

zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 

uznają to za stosowne właściwe organy 

państw członkowskich odpowiedzialne za 

transpozycję tej dyrektywy. 

Or. en 

(Poprawka owiązana z poprawką tego samego autora do tego samego ustępu, lit. b)). 

Uzasadnienie 

Poprawka rezerwowa w przypadku trwałego składowania odpadów rtęciowych w 

składowiskach podziemnych pozostaje jako ewentualność. Wymóg zawarty w załączniku I 

sekcja 8 tiret szóste przewiduje, by czasowe składowanie rtęci metalicznej zostało 

zorganizowane w sposób umożliwiający proste odszukanie wszystkich pojemników. Wobec 

problemów, do jakich doszło w kilku kopalniach soli, powinno to być obligatoryjne również w 

przypadku trwałego składowania, bez pozostawiania tej kwestii uznaniu właściwych organów. 

 

Poprawka  280 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) ilość odpadów rtęci składowanych 

w obrębie instalacji na koniec każdego 

miesiąca. 

Or. fr 

 

Poprawka  281 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) podmiot prowadzący instalację 

przekazuje ewidencję organom 

wyznaczonym przez państwo członkowskie 
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najpóźniej do dnia 31 stycznia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia identyfikowalności rtęci w ramach całego łańcucha gospodarowania 

odpadami należy ustanowić ewidencję służącą do zgromadzenia i ujednolicenia informacji 

niezbędnych dla takiego monitorowania, w szczególności przez zobowiązanie każdego 

podmiotu zaangażowanego w ten proces. 

 

Poprawka  282 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Podmioty prowadzące instalacje 

odpowiedzialne za trwałe składowanie 

odpadów rtęci muszą po przeprowadzeniu 

operacji utylizacji wystawić świadectwo 

potwierdzające, że cały ładunek odpadów 

rtęci został poddany trwałemu 

składowaniu zgodnie z dyrektywą 

1999/31/WE, zawierające informacje o 

miejscu składowania. 

Or. fr 

 

Poprawka  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Odpady rtęciowe składuje się w 

partiach, poprzez wypełnienie i 

uszczelnienie komór do składowania, 

których nie można pozostawiać w stanie 

otwartym przez ponad 6 miesięcy. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Aby chronić zdrowie ludzi i środowisko przez emisjami rtęci, w składowiskach podziemnych 

można składować wyłącznie rtęć w stanie zestalonym. 

 

Poprawka  284 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie oraz 

przedsiębiorstwa oferujące technologie 

zestalania propagują stosowanie 

zestalania ciekłej rtęci w państwach 

trzecich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby państwa członkowskie, w których mają siedziby przedsiębiorstwa oferujące 

technologie zestalania, pomagały doprowadzić do nieodzownego transferu do państw trzecich 

technologii zestalania ciekłej rtęci. 

 

Poprawka  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Bez uszczerbku dla ust. 2 i 2a 

niniejszego artykułu, trwale składowaną 

rtęć metaliczną należy przekształcić w 

siarczek rtęci (HgS) poprzez jej 

stabilizację lub zestalenie przed dalszym 

składowaniem. Jej składowanie odbywa 

się wyłącznie w zatwierdzonych 
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składowiskach podziemnych w kopalniach 

soli lub formacjach skały zwięzłej 

zapewniających poziom długotrwałego 

bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem A 

do decyzji Rady 2003/33/WE1a. 

 _______________ 

 1a Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 

grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i 

procedury przyjęcia odpadów na 

składowiska, na podstawie art. 16 i 

załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE 

(Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Stabilizacja lub zestalenie rtęci metalicznej znacznie obniża przede wszystkim ryzyko 

uwolnienia rtęci do środowiska, ale także ryzyko jej powrotu do obrotu. 

 

Poprawka  286 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Do dnia 1 stycznia 2023 r. Komisja 

przedstawi Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

w sprawie potrzeby zmiany okresu 

przewidzianego w ust. 1. Wraz z tym 

sprawozdaniem Komisja może przedłożyć 

wniosek ustawodawczy. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Klauzula ta umożliwia dokonanie zmiany, w razie potrzeby, okresu przejściowego w 

zależności od postępów w przetwarzaniu istniejących odpadów. Ma to na celu w 

szczególności ograniczenie odzyskiwania rtęci w nielegalnych obiektach. 
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Poprawka  287 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2019 

r. Komisja upewni się, w świetle przepisów 

niniejszego rozporządzenia i 

obowiązującego ustawodawstwa Unii, że 

gwarantowana jest identyfikowalność 

odpadów rtęci w ramach całego łańcucha 

i w odniesieniu do wszystkich 

zaangażowanych podmiotów. 

 W przypadku stwierdzenia próżni prawnej 

Komisja wprowadzi w drodze aktów 

delegowanych system deklarowania i 

monitorowania odpadów rtęci. System ten 

obejmie ewidencję przychodzących i 

wychodzących odpadów rtęci każdego 

podmiotu zaangażowanego w ramach 

całego łańcucha, w szczególności 

wytwórców odpadów, podmiotów 

prowadzących zbiórkę odpadów, 

podmiotów prowadzących czasowe 

składowanie, podmiotów prowadzących 

instalacje stabilizacji i podmiotów 

odpowiedzialnych za trwałe składowanie. 

Sprawozdanie określa ilość odpadów rtęci 

posiadanych przez każdą z osób lub 

podmiotów na wszystkich etapach. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Identyfikowalność jest elementem o zasadniczym znaczeniu. Niemniej europejski PRTR 

wydaje się nie być odpowiednim narzędziem do ewidencji odpadów rtęci, ponieważ zawiera 

on dane o ilości odpadów rtęci, a nie o ilości rtęci zawartej w odpadach. Ponadto europejski 

PRTR ma wyłącznie zastosowanie do instalacji o minimalnej pojemności odpadów. Małe 

instalacje i podmioty nieprzemysłowe (np. gabinety stomatologiczne) nie byłyby uwzględniane 

w tym systemie. 
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Poprawka  288 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13a 

 Sprawozdawczość podmiotów 

zajmujących się zagospodarowaniem 

odpadów 

 1.  Operatorzy obiektów czasowego 

składowania, zakładów zestalania lub 

obiektów ostatecznego unieszkodliwiania 

zestalonych odpadów rtęciowych, w 

ramach obowiązku prowadzenia ewidencji 

przewidzianego w art. 35 dyrektywy 

2008/98/WE, powinni prowadzić rejestr 

zawierający następujące informacje: 

 a)  w odniesieniu do każdej przyjętej 

partii odpadów rtęciowych: 

 (i)  pochodzenie oraz ilość przyjętych 

odpadów rtęciowych; 

 (ii)  nazwa/nazwisko i dane kontaktowe 

dostawcy; 

 (iii)  nazwa/nazwisko i dane kontaktowe 

właściciela czasowo składowanych 

odpadów; 

 b)  w odniesieniu do każdej partii 

odpadów rtęciowych opuszczającej obiekt 

czasowego składowania: 

 (i)  ilość odpadów rtęciowych oraz 

zawartość rtęci; 

 (ii)  miejsce przeznaczenia odpadów 

rtęciowych; 

 (iii) zaświadczenie przedłożone przez 

operatora miejsca przeznaczenia; 

 c)  w odniesieniu do każdej partii 

zestalonych odpadów rtęciowych 

opuszczającej obiekt: 

 (i)  ilość zestalonych odpadów 

rtęciowych oraz zawartość rtęci; 
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 (ii)  miejsce przeznaczenia i planowana 

operacja unieszkodliwienia zestalonych 

odpadów rtęciowych; 

 (iii)  zaświadczenie przedłożone przez 

operatora dokonującego ostatecznego 

unieszkodliwienia zestalonych odpadów 

rtęciowych, o którym mowa w ust. 2; 

 d)  ilość składowanych w obiekcie 

odpadów rtęciowych na koniec każdego 

miesiąca. 

 Operator obiektu corocznie do dnia 31 

stycznia przekazuje rejestr organowi 

wyznaczonemu przez państwo 

członkowskie. 

 2.  Operatorzy obiektów ostatecznego 

unieszkodliwiania zestalonych odpadów 

rtęciowych powinni niezwłocznie po 

zakończeniu operacji unieszkodliwiania 

wystawić zaświadczenie, że cała partia 

zestalonych odpadów rtęciowych została 

umiejscowiona w miejscu ostatecznego 

unieszkodliwienia zgodnie z dyrektywą 

1999/31/WE, zawierające informacje o 

miejscu unieszkodliwienia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powinny istnieć jednoznaczne wymogi dotyczące corocznej sprawozdawczości obiektów 

czasowego składowania i zakładów zestalania odpadów rtęciowych, umożliwiającej śledzenie 

przebiegu zestalania i ostatecznego unieszkodliwiania. 

 

Poprawka  289 

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

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

Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13a 
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 Informacje od operatorów obiektów 

składowania i unieszkodliwiania odpadów 

rtęciowych 

 1.  Operatorzy obiektów czasowego 

składowania lub zakładów zestalania 

odpadów rtęciowych, w ramach 

obowiązku prowadzenia ewidencji 

przewidzianego w art. 35 dyrektywy 

2008/98/WE, powinni prowadzić rejestr 

zawierający następujące informacje: 

 a)  w odniesieniu do każdej przyjętej 

partii odpadów rtęciowych: 

 (i)  pochodzenie oraz ilość przyjętych 

odpadów rtęciowych; 

 (ii)  nazwa/nazwisko i dane kontaktowe 

dostawcy; 

 b)  w odniesieniu do każdej partii 

zestalonych odpadów rtęciowych 

opuszczającej obiekt: 

 (i) ilość zestalonych odpadów rtęciowych 

oraz zawartość rtęci; 

 (ii)  miejsce przeznaczenia i planowana 

operacja unieszkodliwienia zestalonych 

odpadów rtęciowych; 

 (iii)  zaświadczenie przedłożone przez 

operatora dokonującego trwałego 

składowania zestalonych odpadów 

rtęciowych, o którym mowa w ust. 2; 

 c)  w odniesieniu do każdej partii 

odpadów rtęciowych opuszczającej obiekt 

czasowego składowania: 

 (i)  ilość odpadów rtęciowych oraz 

zawartość rtęci; 

 (ii)  miejsce przeznaczenia i planowana 

operacja unieszkodliwienia zestalonych 

odpadów rtęciowych; 

 (iii)  zaświadczenie przedłożone przez 

operatora dokonującego czasowego 

składowania odpadów rtęciowych; 

 d)  ilość składowanych w obiekcie 

odpadów rtęciowych na koniec każdego 

miesiąca. 
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 Operator obiektu corocznie do dnia 31 

stycznia przekazuje rejestr organowi 

wyznaczonemu przez państwo 

członkowskie. 

 2.  Operatorzy obiektów do trwałego 

składowania odpadów rtęciowych powinni 

niezwłocznie po zakończeniu operacji 

unieszkodliwiania wystawić 

zaświadczenie, że cała partia odpadów 

rtęciowych została umiejscowiona w 

miejscu trwałego składowania zgodnie z 

dyrektywą 1999/31/WE, zawierające 

informacje o miejscu składowania. 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13a 

 Trwałe składowanie (unieszkodliwianie) 

odpadów rtęciowych 

 1.  Odpady rtęciowe można składować 

w sposób trwały wyłącznie po poddaniu 

ich obróbce obejmującej stabilizację i 

zestalenie. 

 2.  Obróbka obejmująca stabilizację i 

zestalenie odpadów rtęciowych jest 

przeprowadzana w instalacjach 

naziemnych i zgodnie z przepisami 

dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 

odpadów. 

 3.  Odpady rtęciowe po stabilizacji i 

zestaleniu mogą być składowane w sposób 

trwały w przeznaczonych do tego celu i 

odpowiednio wyposażonych instalacjach 

naziemnych lub w instalacjach 

podziemnych, które zapewniają 

bezpieczeństwo i zamknięcie na poziomie 

równoważnym względem instalacji 
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naziemnych. 

 4.  Wymogi dotyczące trwałego 

składowania odpadów rtęciowych po ich 

stabilizacji i zestaleniu zostały określone w 

załącznikach do dyrektywy 1999/31/WE. 

 5.  Przed dniem 31 grudnia 2020 r. 

Komisja opracuje sprawozdanie 

oceniające bezpieczeństwo poszczególnych 

alternatywnych form stałego składowania 

odpadów rtęciowych, wymienionych w ust. 

3, w tym kopalń soli. W sprawozdaniu tym 

należy uwzględnić zagrożenia związane ze 

składowaniem podziemnym, a także 

bliskość warstw wodonośnych, 

prawdopodobieństwo przenikania do wód, 

słabość pokrywy skalnej, korozję 

zbiorników i trudność interwencji w razie 

sytuacji awaryjnej. Na podstawie 

wniosków wynikających z tego 

sprawozdania i zgodnie z prawodawstwem 

Unii Komisja przedstawi wniosek 

dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia i, stosownie do 

okoliczności, dyrektywy 1999/31/WE. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Rtęć ma postać płynną, co wiąże się z większymi zagrożeniami podczas gospodarowania nią 

jako odpadem, niż gdyby miała postać stałą. Dyrektywa 1999/31/WE zabrania przyjmowania 

na składowiska odpadów płynnych. Składowanie stałe może być dozwolone tylko w przypadku 

uprzedniego poddania odpadów rtęciowych obróbce obejmującej stabilizację i zestalenie. We 

wniosku składowanie podziemne traktuje się jako preferowaną opcję, wskazując kopalnie soli 

jako „standard” bezpieczeństwa. Te dwa elementy wniosku nie są dostatecznie uzasadnione. 

 

Poprawka  291 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie ustanawiają Państwa członkowskie ustanawiają 
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przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 

przepisów niniejszego rozporządzenia i 

podejmują wszelkie działania niezbędne 

dla zapewnienia ich stosowania. 

Przewidziane sankcje muszą być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa członkowskie powiadamiają 

Komisję o tych przepisach nie później niż 

dnia [...] r. i bezzwłocznie przekazują 

informacje o wszelkich późniejszych 

zmianach ich dotyczących. 

przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 

przepisów niniejszego rozporządzenia i 

podejmują wszelkie działania niezbędne 

dla zapewnienia ich stosowania. 

Przewidziane sankcje muszą być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Or. fr 

 

Poprawka  292 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje dotyczące wykonania 

niniejszego rozporządzenia; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  293 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) informacje konieczne do 

wypełnienia przez Unię i jej państwa 

członkowskie obowiązku 

sprawozdawczego ustanowionego na mocy 

art. 21 konwencji z Minamaty; 

skreśla się 

Or. fr 
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Poprawka  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) informacje konieczne do 

wypełnienia przez Unię i jej państwa 

członkowskie obowiązku 

sprawozdawczego ustanowionego na mocy 

art. 21 konwencji z Minamaty; 

b) informacje konieczne do 

wypełnienia przez Unię obowiązku 

sprawozdawczego ustanowionego na mocy 

art. 21 konwencji z Minamaty; 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie mają swoje obowiązki sprawozdawcze i nie powinny być dublowane 

przez legislację unijną. 

 

Poprawka  295 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) streszczenie informacji 

zgromadzonych zgodnie z art. 12; 

c) streszczenie informacji 

zgromadzonych zgodnie z art. 12 i art. 

13a; 

Or. en 

(Poprawka powiązana z poprawką tego samego autora, wprowadzającą wymóg 

sprawozdawczości dla zakładów zestalania). 

Uzasadnienie 

Roczne sprawozdanie państw członkowskich powinno zawierać informacje otrzymane od 

zakładów zestalania. 
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Poprawka  296 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wykaz poszczególnych zasobów 

rtęci przekraczających 50 ton metrycznych, 

które znajdują się na ich terytorium, a 

także, w przypadku gdy państwa 

członkowskie zostały o tym powiadomione, 

wykaz źródeł dostaw rtęci generujących 

roczne zasoby rtęci przekraczające 10 ton 

metrycznych. 

d) wykaz poszczególnych zasobów 

rtęci, związków rtęci lub odpadów 

rtęciowych przekraczających 50 ton 

metrycznych, które znajdują się na ich 

terytorium, a także wskazanie ilości rtęci w 

każdym miejscu. 

Or. en 

 

Poprawka  297 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) informacje dotyczące rtęci i 

związków rtęci wykorzystywanych lub 

wyprodukowanych w: 

 - produktach ubocznych wytwarzania 

ropy/gazu, produkcji metali żelaznych , 

stali, wydobycia i przetwarzania metali 

nieżelaznych; 

 - obiektach recyklingu odpadów; 

 - produkcji alkoholanów, chlorku winylu i 

poliuretanu; 

 - wytwarzaniu produktów z dodatkiem 

rtęci. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Drobna modyfikacja poprawki 72 przez sprawozdawcę w celu wyszczególnienia wszystkich 

odpowiednich produktów ubocznych, które należy ująć w sprawozdaniu. 

 

Poprawka  298 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) wykaz źródeł rtęci generujących 

roczne zapasy przekraczające 10 ton 

metrycznych. 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje odpowiednie 

kwestionariusze w celu określenia treści, 

informacji i kluczowych wskaźników 

skuteczności działania, które mają być 

zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa 

w ust. 1, a także wzór sprawozdania i 

harmonogram jego publikacji i aktualizacji. 

Komisja przyjmuje odpowiednie 

kwestionariusze w celu określenia treści, 

informacji i kluczowych wskaźników 

skuteczności działania, które mają być 

zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa 

w ust. 1, a także wzór sprawozdania i 

harmonogram jego publikacji i aktualizacji. 

Kwestionariusze nie odnoszą się do 

kwestii, których raportowanie pozostaje w 

wyłącznej kompetencji państw stron 

Konwencji. 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie mają swoje obowiązki sprawozdawcze i nie powinny być dublowane 
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przez legislację unijną. 

 

Poprawka  300 

Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje odpowiednie 

kwestionariusze w celu określenia treści, 

informacji i kluczowych wskaźników 

skuteczności działania, które mają być 

zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa 

w ust. 1, a także wzór sprawozdania i 

harmonogram jego publikacji i 

aktualizacji. 

Komisja przyjmuje odpowiednie 

kwestionariusze w celu określenia treści, 

informacji i kluczowych wskaźników 

skuteczności działania, aby spełnić 

wymogi, o których mowa w ust. 1, a także 

wzór sprawozdania i częstotliwość jego 

składania Kwestionariusze nie powinny 

powielać obowiązków sprawozdawczych 

stron konwencji. 

Or. en 

 

Poprawka  301 

Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwestionariusz może zostać opracowany 

w taki sposób, aby umożliwić Unii 

przekazywanie Sekretariatowi konwencji 

pojedynczego sprawozdania złożonego w 

imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  302 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwestionariusz może zostać opracowany 

w taki sposób, aby umożliwić Unii 

przekazywanie Sekretariatowi konwencji 

pojedynczego sprawozdania złożonego w 

imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwestionariusz może zostać opracowany 

w taki sposób, aby umożliwić Unii 

przekazywanie Sekretariatowi konwencji 

pojedynczego sprawozdania złożonego w 

imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

skreśla się 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie mają swoje obowiązki sprawozdawcze i nie powinny być dublowane 

przez legislację unijną. 

Poprawka  304 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

przyjmuje decyzje w sprawie wzorów tych 

kwestionariuszy oraz udostępnienia 

państwom członkowskim elektronicznego 

narzędzia sprawozdawczego. 

Komisja proponuje decyzje w sprawie 

wzorów tych kwestionariuszy oraz 

udostępnienia państwom członkowskim 

elektronicznego narzędzia 

sprawozdawczego. 
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Or. fr 

 

Poprawka  305 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  306 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15a 

 Krematoria 

 Do 1 stycznia 2018 r. Komisja przedłoży 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie w sprawie emisji rtęci z 

krematoriów, które w stosownym 

przypadku zostanie dołączone do wniosku 

ustawodawczego mającego na celu 

znaczne ograniczenie takich emisji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krematoria stanowią istotne źródło emisji rtęci do środowiska. Komisja powinna dokonać 

oceny sytuacji oraz do 1 stycznia 2018 r. przygotować wniosek ustawodawczy służący 

znacznemu ograniczeniu takich emisji. 
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Poprawka  307 

Julie Girling 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15a 

 Przegląd 

 Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 

dokona przeglądu niniejszej dyrektywy, 

między innymi w świetle zmian w 

konwencji z Minamaty i wykonania 

niniejszego rozporządzenia. W razie 

potrzeby przeglądowi takiemu będzie 

towarzyszyć wniosek ustawodawczy 

zmieniający niniejsze rozporządzenie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta zapewnia pełną zgodność z klauzulą przeglądową ostatnio uzgodnioną w 

zmienionej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji 

 

Poprawka  308 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15b 

 Przegląd 

 Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja 

dokona przeglądu niniejszej dyrektywy, 

między innymi w świetle zmian w 

konwencji z Minamaty, i wykonania 

niniejszego rozporządzenia oraz w 

stosowanym przypadku przedłoży wniosek 

ustawodawczy dotyczący zmiany 

niniejszego rozporządzenia. Przegląd 

powinien obejmować środki służące 
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ograniczeniu wykorzystania rtęci w 

działalności przemysłowej oraz jak 

najszybszemu stopniowemu wycofaniu jej 

z użycia, w każdym przypadku przed 

upływem 10 lat od wejścia w życie 

konwencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Istotne jest, by Komisja przeprowadziła przegląd rozporządzenia po upływie czterech lat od 

jego wejścia w życie, w szczególności z myślą o realizacji celu konwencji z Minamaty 

dotyczącego stopniowego wycofania rtęci z użycia w ciągu 10 lat od daty wejścia w życie 

konwencji. 

Poprawka  309 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 17 w celu zmiany 

załączników I, II, III i IV, aby 

transponować decyzje przyjmowane przez 

Konferencję Stron konwencji, w 

przypadkach gdy Unia popiera te decyzje. 

Komisja proponuje państwom 

członkowskim zmiany dotyczące 

załączników I, II, III i IV, aby 

transponować decyzje przyjmowane przez 

Konferencję Stron konwencji, w 

przypadkach gdy Unia popiera te decyzje. 

Or. fr 

 

Poprawka  310 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 17 skreśla się 

Wykonywanie przekazanych uprawnień  
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 7 

ust. 3 i art. 16, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 i art. 16, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 7 ust. 3 i art. 16 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub gdy, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

Or. fr 

 

Poprawka  311 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przy przyjmowaniu formularzy 

dotyczących przywozu i wywozu na 

podstawie art. 6, decyzji na podstawie art. 

8 ust. 4, oraz kwestionariuszy zgodnie z 

art. 15 ust. 2 Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  312 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  313 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia 1 stycznia 2018 r. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia jego wejścia w życie. 

Or. en 

 

Poprawka  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 
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Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie. 

Nie należy stosować podwójnych standardów dla rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Poprawka  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 5. Powinien obowiązywać całkowity 

zakaz wywozu wszelkich produktów z dodatkiem rtęci. 

 

Poprawka  316 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A  

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

1. Baterie, z wyjątkiem baterii guzikowych cynk-tlenek srebra o zawartości rtęci < 2 %, baterie 
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guzikowe cynkowo-powietrzne o zawartości rtęci < 2 %. 

2. Przełączniki i przekaźniki z wyjątkiem mostków pojemnościowych i reflektometrycznych o 

bardzo dużej dokładności oraz wysokoczęstotliwościowych przełączników i przekaźników 

częstotliwości radiowych stosowanych w instrumentach do monitorowania i sterownikach o 

zawartości rtęci nieprzekraczającej 20 mg na mostek, przełącznik lub przekaźnik. 

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne (CFL) stosowane na potrzeby oświetlenia ogólnego o mocy 

≤ 30 watów i zawartości rtęci przekraczającej 5 mg na rurę świetlówki. 

4. Następujące liniowe lampy fluorescencyjne (LFL) stosowane na potrzeby oświetlenia 

ogólnego: 

a) z luminoforem trójpasmowym o mocy < 60 watów i zawartości rtęci przekraczającej 5 mg 

na lampę; 

b) z luminoforem halofosforanowym o mocy ≤ 40 watów i zawartości rtęci przekraczającej 

10 mg na lampę. 

5. Wysokoprężne lampy rtęciowe (HPMV) na potrzeby oświetlenia ogólnego. 

6. Następujące lampy fluorescencyjne z zimną katodą z dodatkiem rtęci i lampy fluorescencyjne 

z zewnętrzną katodą (CCFL i EEFL) z dodatkiem rtęci do wyświetlaczy elektronicznych:  

a) lampy krótkie (≤ 500 mm) o zawartości rtęci przekraczającej 3,5 mg na lampę; 

b) lampy o średniej długości (> 500 mm i ≤ 1500 mm) o zawartości rtęci przekraczającej 5 mg na 

lampę; 

c) lampy długie (> 1 500 mm) o zawartości rtęci przekraczającej 13 mg na lampę. 

7. Kosmetyki zawierające rtęć i związki rtęci, z wyjątkiem szczególnych przypadków ujętych w 

pozycji 17 w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1223/2009. 

8. Środki ochrony roślin, środki biobójcze i środki przeciwbakteryjne stosowane miejscowo. 

9. Następujące nieelektroniczne urządzenia pomiarowe, dla których nie ma odpowiednich 

zamienników niezawierających rtęci: 

a) barometry;  

b) higrometry;  

c) manometry;  

d) termometry; 

e) sfigmomanometry; 
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Pozycja ta nie obejmuje następujących urządzeń pomiarowych: 

a) nieelektronicznych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w dużych urządzeniach lub 

stosowanych do pomiarów o wysokiej precyzji; 

b) urządzeń pomiarowych starszych niż 50 lat w dniu 3 października 2007 r.; 

c) urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pokazywania na publicznych wystawach ze 

względów kulturalnych i historycznych. 

 

 

Poprawka 

 

Produkty z dodatkiem rtęci Data wejścia w życie zakazu wywozu, 

przywozu i wytwarzania produktów z 

dodatkiem rtęci 

1. Baterie lub akumulatory o maksymalnych 

poziomach zawartości rtęci określonych w 

dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1. 

31.12.2020 

2. Przełączniki i przekaźniki z wyjątkiem 

mostków pojemnościowych i 

reflektometrycznych o bardzo dużej 

dokładności oraz wysokoczęstotliwościowych 

przełączników i przekaźników częstotliwości 

radiowych stosowanych w instrumentach do 

monitorowania i sterownikach o zawartości 

rtęci nieprzekraczającej 20 mg na mostek, 

przełącznik lub przekaźnik. 

31.12.2020 

3. Lampy rtęciowe o maksymalnych 

poziomach zawartości rtęci określonych w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/65/UE2. 

31.12.2020 

skreśla się  

skreśla się  

skreśla się  

7. Kosmetyki zawierające rtęć i związki rtęci, z 

wyjątkiem szczególnych przypadków ujętych w 

pozycji 17 w załączniku V do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

31.12.2020 
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1223/20093. 

8. Środki ochrony roślin, środki biobójcze i 

środki przeciwbakteryjne stosowane 

miejscowo. 

31.12.2020 

9. Następujące nieelektroniczne urządzenia 

pomiarowe: 

31.12.2020 

a) barometry;   

b) higrometry;   

c) manometry;   

d) termometry;  

e) sfigmomanometry;  

ea) czujniki tensometryczne wykorzystywane w 

pletyzmografach; 

 

eb) tensjometry;  

Pozycja ta nie obejmuje następujących 

urządzeń pomiarowych: 

 

a) nieelektronicznych urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w dużych urządzeniach lub 

stosowanych do pomiarów o wysokiej precyzji, 

w przypadku których niedostępne są 

bezrtęciowe rozwiązania alternatywne; 

 

b) urządzeń pomiarowych starszych niż 50 lat 

w dniu 3 października 2007 r.; 

 

c) urządzeń pomiarowych przeznaczonych do 

pokazywania na publicznych wystawach ze 

względów kulturalnych i historycznych. 

 

9a. Następujące urządzenia pomiarowe 

przeznaczone do użytku profesjonalnego i 

przemysłowego:  

31.12.2020 

a) piknometry rtęciowe;  

b) rtęciowe urządzenia pomiarowe do 

określania temperatury mięknienia. 
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-------------------------------------------  

1 Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 

sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 

dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1). 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w 

sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88). 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59). 

Or. en 

Uzasadnienie. 

Nie należy stosować podwójnych standardów dla rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Poprawka  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Kompaktowe lampy fluorescencyjne (CFL) stosowane na potrzeby oświetlenia ogólnego o mocy ≤ 

30 watów i zawartości rtęci przekraczającej 5 mg na rurę świetlówki. 

 

 

Poprawka 

 

Produkty z dodatkiem rtęci Data wejścia w życie zakazu wywozu, 

przywozu i wytwarzania produktów z 

dodatkiem rtęci 

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne (CFL) 

o zawartości rtęci przekraczającej (na rurę 

świetlówki): 

31.12.2020 

a) na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W: 

2,5 mg;  
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b) na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 30 W < 

50 W: 3,5 mg;  

 

c) na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 50 W < 

150 W: 5 mg;  

 

d) na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 150 W: 

15 mg;  

 

e) na potrzeby oświetlenia ogólnego, o 

okrągłym lub kwadratowym kształcie bańki, o 

średnicy rurki ≤ 17 mm:  7 mg;  

 

f) do celów specjalnych: 5 mg;   

g) na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 w o 

żywotności równej lub dłuższej niż 20 000 

godz. (dopuszczalne do 31 grudnia 2017 r.). 

 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

 

4. Następujące liniowe lampy fluorescencyjne (LFL) stosowane na potrzeby oświetlenia 

ogólnego: 

a) z luminoforem trójpasmowym o mocy < 60 watów i zawartości rtęci przekraczającej 5 mg 

na lampę; 

b) z luminoforem halofosforanowym o mocy ≤ 40 watów i zawartości rtęci przekraczającej 

10 mg na lampę. 

 

 

Poprawka 

 

Produkty z dodatkiem rtęci Data wejścia w życie zakazu wywozu, 

przywozu i wytwarzania produktów z 

dodatkiem rtęci 
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a) Liniowe lampy fluorescencyjne o 

zawartości rtęci przekraczającej (na rurę 

świetlówki):  

31 grudnia 2020 r. 

1) z luminoforem trójpasmowym o normalnym 

okresie żywotności i średnicy rurki < 9 mm 

(np. T2): 4 mg;  

 

2) z luminoforem trójpasmowym o normalnym 

okresie żywotności i średnicy rurki ≥ 9 mm i ≤ 

17 mm (np. T5): 3 mg;  

 

3) z luminoforem trójpasmowym o normalnym 

okresie żywotności i średnicy rurki > 17 mm ≤ 

28 mm (np. T8): 3,5 mg; 

 

4) z luminoforem trójpasmowym o normalnym 

okresie żywotności i średnicy rurki > 28 mm 

(np. T12): 3,5 mg;  

 

5) z luminoforem trójpasmowym o 

wydłużonym okresie żywotności (≥ 25 000 h): 

5 mg; 

 

b) Liniowe lampy fluorescencyjne o 

zawartości rtęci przekraczającej (na rurę 

świetlówki):  

31 grudnia 2020 r. 

1) lampy liniowe z luminoforem 

halofosforanowym o średnicy rurki > 28 mm 

(np. T10 i T12); 

 

2) lampy inne niż liniowe z luminoforem 

halofosforanowym (wszystkie średnice);  

 

3) lampy inne niż liniowe z luminoforem 

trójpasmowym o średnicy rurki > 17 mm (np. 

T9): 15 mg; 

 

4) lampy na inne potrzeby ogólnego 

oświetlenia i do celów specjalnych (np. lampy 

indukcyjne) :15 mg; 

 

4a) inne niskoprężne lampy wyładowcze o 

zawartości rtęci przekraczającej (na rurę 

świetlówki): 15 mg; 

31 grudnia 2020 r. 

4b) wysokoprężne lampy sodowe na potrzeby 

oświetlenia ogólnego o zawartości rtęci 

przekraczającej (na rurę świetlówki) w 

31 grudnia 2020 r. 
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przypadku lamp o podwyższonym wskaźniku 

oddawania barw Ra > 60: 

a) P ≤ 155 W: 30mg na rurę świetlówki;  

b) 155 W < P ≤ 405 W:40 mg na rurę 

świetlówki; 

 

c) P > 405 W:40 mg na rurę świetlówki;  

4c) inne wysokoprężne lampy sodowe na 

potrzeby oświetlenia ogólnego o zawartości 

rtęci przekraczającej (na rurę świetlówki): 

31 grudnia 2020 r. 

a) P ≤ 155 W: 25 mg na rurę świetlówki;  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30mg na rurę 

świetlówki; 

 

c) P > 405 W: 40 mg na rurę świetlówki;  

4d) wytwarzane ręcznie świecące rury 

wyładowcze stosowane w instalacjach 

neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub 

architektonicznym oraz oświetleniu 

specjalistycznym i artystycznych instalacjach 

świetlnych, o zawartości rtęci przekraczającej 

(dopuszczalne do 31 grudnia 2018 r.): 

31 grudnia 2020 r. 

a) 20mg na parę elektrod +0,3 mg na długość 

rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do 

zastosowań na zewnątrz budynków oraz 

wewnątrz budynków przy temperaturze poniżej 

20°C; 

 

b) 15mg na parę elektrod +0,24 mg na długość 

rury w cm, ale nie więcej niż 80 mg, do 

wszelkich innych zastosowań wewnątrz 

budynków. 

 

Or. en 

Uzasadnienie. 

Ograniczenia zawartości rtęci powinny zostać ustalone na takich samych poziomach dla 

rynku wewnętrznego i wywozu z UE. 

 



 

AM\1100259PL.doc 135/145 PE585.758v01-00 

 PL 

Poprawka  319 

Michèle Rivasi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część A – ustęp 9 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a.  Następujące urządzenia 

pomiarowe przeznaczone do użytku 

profesjonalnego i przemysłowego: 

 a)  piknometry rtęciowe; 

 b)  rtęciowe urządzenia pomiarowe do 

określania temperatury mięknienia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Te produkty z dodatkiem rtęci zostały zakazane na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 

847/2012. Powinny zostać zatem dodane do wykazu produktów z zawartością rtęci, których 

wywóz jest zakazany na mocy art. 5 niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 5. Powinien obowiązywać całkowity 

zakaz wywozu wszelkich produktów z dodatkiem rtęci. 

 

Poprawka  321 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie. 

Nie należy stosować podwójnych standardów dla rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Poprawka  322 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja aldehydu octowego 

a) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: gdy rtęć 

jest stosowana jako katalizator 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jak wyraźnie wskazano w załączniku B części I konwencji z Minamaty, produkcja aldehydu 

octowego, w której rtęć lub związki rtęci stosowane są jako katalizatory, ma być stopniowo 

zniesiona do 2018 r. W celu zachowania zgodności z konwencją niniejszy wniosek nie 

powinien osłabiać jej podejścia. Dla polietanów istnieje już pięć różnych organicznych soli 

rtęci, które będą zabronione przez REACH od dnia 10 października 2017 r. 

 

Poprawka  323 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja aldehydu octowego 

a) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja aldehydu octowego 

Or. en 

 

Poprawka  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja aldehydu octowego 

a)  Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja aldehydu octowego 

Or. en 

 

Poprawka  325 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja chlorku winylu 

b) Od dnia 11 grudnia 2017 r. w 

przypadkach zastosowania rtęci jako 

elektrody lub od 11 grudnia 2020 r. w 

przypadkach zastosowania art. 15 ust. 4 

dyrektywy 2010/75/UE 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przemyśle chloro-alkalicznym obecnie wycofuje się już technologie rtęciowe. Za sprawą 

dyrektywy o emisjach przemysłowych konkluzje dotyczące BAT stały się wiążące prawnie, w 

związku z czym przed upływem 4 lat od daty ich publikacji, do dnia 11 grudnia 2017 r., należy 

zaprzestać technologii produkcji opartych na rtęci. Europejscy producenci w branży chloro-

alkalicznej stosujący rtęć muszą przekształcić lub zdemontować swoje linie produkcyjne. 
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Procesy bezrtęciowe są już dostępne i szeroko stosowane w produkcji metanolanu lub 

etanolanu sodu. Za sprawą tego obowiązku przyszłe procesy zyskają pewność prawną. 

 

Poprawka  326 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja chlorku winylu 

b) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja chlorku winylu 

Or. en 

 

Poprawka  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja chlorku winylu 

b) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja chlorku winylu 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

produkcja chlorku winylu 

b) Od dnia 1 stycznia 2025 r.: 

produkcja chlorku winylu. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę, że istnieje bezrtęciowy proces produkcji metanolanu i etanolanu sodu, 

należy wprowadzić zakaz stosowania rtęci w ramach tej produkcji. Konieczne jest jednak 

ustanowienie okresu przejściowego w celu ułatwienia dostosowania urządzeń produkcyjnych 

przedsiębiorstw europejskich, których ten przepis dotyczy. 

 

Poprawka  329 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Lit. b) ma zastosowanie do 

produkcji metanolanu lub etanolanu 

potasu oraz chlorku winylu dopiero od 

dnia 1 stycznia 2021 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Bezrtęciowe procesy produkcji metanolanu lub etanolanu potasu już istnieją, lecz do 

zapewnienia pełnych bezrtęciowych dostaw przemysł europejski potrzebuje więcej czasu na 

dostosowanie się. 

 

Poprawka  330 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Od dnia 1 stycznia 2025 r.: 

produkcja metanolanu lub etanolanu 

sodu. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę, że istnieje bezrtęciowy proces produkcji metanolanu i etanolanu sodu i 

jest już stosowany na całym świecie, należy wprowadzić zakaz stosowania rtęci w ramach tej 

produkcji. Konieczne jest jednak ustanowienie okresu przejściowego w celu ułatwienia 

dostosowania urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstw europejskich, których ten przepis 

dotyczy. 

 

Poprawka  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Od dnia 10 października 2017 r.: 

produkcja poliuretanu z zastosowaniem 

katalizatorów zawierających rtęć 

Or. en 

 

Poprawka  332 

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

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja metanolanu i etanolanu sodu 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) Na zasadzie odstępstwa od części 1 

zezwala się na produkcję metanolanu i 

etanolanu potasu przez maksymalny okres 

10 lat od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, pod warunkiem że żaden 

alternatywny proces nie zostanie uznany 

za odpowiedni. 

 Gdy w Unii będą dostępne odpowiednie 

techniki zastępcze, Komisja przyjmie w 

drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 

17 zakaz w odniesieniu do danego procesu 

rtęciowego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze, że żadnego alternatywnego procesu bezrtęciowego nie uznano za 

odpowiedni pod względem technicznym lub finansowym w celu produkcji metanolanu i 

etanolanu potasu, należy zastosować odpowiednio długi okres odstępstwa, aby umożliwić 

rozwój nowych technologii. 

Poprawka  334 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) Od dnia 1 stycznia 2022 r.: 

produkcja metanolanu i etanolanu sodu 

Or. en 

 

Poprawka  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – litera b b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) Od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

produkcja chloro-alkaliczna 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości w załączniku III należy podać datę zakończenia stosowania 

rtęci w produkcji chloro-alkalicznej. 

 

Poprawka  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy produkcji metanolanu lub etanolanu 

sodu lub potasu należy przestrzegać 

następujących wymogów: 

Produkcja metanolanu lub etanolanu sodu 

lub potasu powinna zostać wycofana 

najszybciej jak to możliwe, a w każdym 

przypadku w ciągu 10 lat od daty wejścia 

w życie konwencji. Przed upływem tego 

terminu przy produkcji tej należy 

przestrzegać następujących wymogów: 

Or. en 

 

Poprawka  337 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy produkcji metanolanu lub etanolanu 

sodu lub potasu należy przestrzegać 

następujących wymogów: 

Przy produkcji metanolanu lub etanolanu 

potasu oraz chlorku winylu należy 

przestrzegać lit. b) części I oraz 

następujących wymogów: 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas okresu przejściowego, czyli do stycznia 2021 r., powinny mieć zastosowanie te 

przepisy. 

 

Poprawka  338 

Susanne Melior 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – akapit 2 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- do 2020 r. zmniejszenie 

bezpośredniego i pośredniego uwalniania 

rtęci i związków rtęci do powietrza, wody i 

gruntu w przeliczeniu na tonę 

produkowanych substancji o 50 % w 

porównaniu z 2010 r.; oraz 

- zmniejszenie emisji i uwolnień w 

przeliczeniu na produkcję na jednostkę o 

50 % do roku 2020, w porównaniu z 2010 

r.; oraz 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jest to część załącznika B do konwencji z Minamaty; część II. 

 

Poprawka  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – akapit 2 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- do 2020 r. zmniejszenie 

bezpośredniego i pośredniego uwalniania 

rtęci i związków rtęci do powietrza, wody i 

gruntu w przeliczeniu na tonę 

produkowanych substancji o 50 % w 

porównaniu z 2010 r.; oraz 

- zmniejszenie emisji i uwolnień w 

przeliczeniu na produkcję na jednostkę o 

50 % do roku 2020, w porównaniu z 2010 

r.; oraz 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Aby zachować zgodność z postanowieniami konwencji z Minamaty, UE powinna przyjąć treść 

części II załącznika B do konwencji. Zmiana treści rozporządzenia może prowadzić do 

niejasności, problemów z interpretacją i sporów. 

 

Poprawka  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część II – akapit 2 – tiret 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zdolność produkcyjna 

instalacji, w których wykorzystuje się rtęć 

lub związki rtęci do produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu, i które 

eksploatowano przed tą datą, nie może 

zostać zwiększona, a uruchamianie nowych 

instalacji jest niedozwolone. 

– w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zdolność produkcyjna 

instalacji, w których wykorzystuje się rtęć 

lub związki rtęci do produkcji metanolanu 

lub etanolanu sodu lub potasu, i które już 

eksploatowano przed tą datą, nie będzie 

mogła zostać zwiększona, a uruchamianie 

nowych instalacji będzie niedozwolone. 

Or. es 

 

Poprawka  341 

Renate Sommer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – akapit 2 – tiret 3 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - stosowanie rtęci nie powinno być 

dopuszczalne po upływie pięciu lat od 

wprowadzenia bezrtęciowego procesu 

produkcji wszystkich czterech 

alkoholanów, który stał się wykonalny pod 

względem technicznymi i ekonomicznym, 

ponieważ wymaga mniejszej ilości energii 

na tonę wyprodukowanych substancji. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią konwencji z Minamaty należy wycofać procesy wykorzystujące rtęć, kiedy 

dostępne staną się procesy alternatywne wykonalne pod względem technicznymi i 

ekonomicznym. Taki proces powinien spełniać dwa warunki: nadawać się do produkcji 

wszystkich czterech alkoholanów, tj. metanolanu lub etanolanu sodu lub potasu oraz 

powinien być tak samo energooszczędny jak proces alkoholanowy. 

Poprawka  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część II – akapit 2 – tiret 3 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – począwszy od dnia 1 stycznia 2023 

r. nie będzie dozwolone uwalnianie rtęci 

lub jej związków do atmosfery, wody lub 

gleby. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Istnieją już alternatywne procesy produkcji metanolanu lub etanolanu sodu lub potasu, w 

których nie stosuje się rtęci. W konwencji wzywa się strony do „wycofania się z jej stosowania 

jak najszybciej”. Proponuje się w poprawkach, aby nastąpiło to w 2023 r. 

 


