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Amendamentul  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1) și articolul 207, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1), 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

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

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1) și articolul 207, 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1), 

Or. en 

Justificare 

Singurul temei juridic al regulamentului ar trebui să fie articolul 192 alineatul (1) din TFUE. 

 

Amendamentul  96 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Mercurul este o substanță foarte 

toxică care reprezintă o amenințare globală 

(1) Mercurul este o substanță foarte 

toxică care reprezintă o amenințare globală 
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și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv 

prin prezența metil mercurului în pește și 

în fructele de mare, la adresa 

ecosistemelor și a faunei și florei sălbatice. 

Având în vedere caracterul transfrontalier 

al poluării cu mercur, între 40 % și 80 % 

din depunerile totale de mercur din Uniune 

provin din afara Uniunii și, prin urmare, se 

justifică o acțiune la nivel local, regional, 

național și internațional. 

și gravă la adresa sănătății umane. 

Contaminarea a mii de persoane între 

anii 1932 și 1966 în Japonia, numită 

boala Minamata, reprezintă un exemplu 

tragic al nocivității extreme a acestei 

substanțe pentru sănătate. În prezent, 

substanța se găsește sub forma metil 

mercurului în pește și în fructele de mare, 

în ecosisteme și la nivelul faunei și florei 

sălbatice. Având în vedere caracterul 

transfrontalier al poluării cu mercur, între 

40 % și 80 % din depunerile totale de 

mercur din Uniune provin din afara 

Uniunii și, prin urmare, se justifică o 

acțiune la nivel local, regional, național și 

internațional. 

Or. fr 

 

Amendamentul  97 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Mercurul este o substanță foarte 

toxică care reprezintă o amenințare globală 

și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv 

prin prezența metil mercurului în pește și în 

fructele de mare, la adresa ecosistemelor și 

a faunei și florei sălbatice. Având în vedere 

caracterul transfrontalier al poluării cu 

mercur, între 40 % și 80 % din depunerile 

totale de mercur din Uniune provin din 

afara Uniunii și, prin urmare, se justifică 

o acțiune la nivel local, regional, național 

și internațional. 

(1) Mercurul este o substanță foarte 

toxică care reprezintă o amenințare globală 

și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv 

prin prezența metil mercurului în pește și în 

fructele de mare, la adresa ecosistemelor și 

a faunei și florei sălbatice. În doze ridicate, 

mercurul este deosebit de nociv pentru făt 

și pentru copiii mici, afectând printre 

altele facultățile intelectuale. Prin 

urmare, trebuie adoptate restricții de 

utilizare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  98 

Michel Dantin 
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Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Având în vedere caracterul 

transfrontalier al poluării cu mercur, 

între 40 % și 80 % din depunerile totale de 

mercur din Uniune provin din afara 

Uniunii și, prin urmare, se justifică o 

acțiune la nivel local, regional, național și 

internațional. 

Or. fr 

 

Amendamentul  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Utilizarea mercurului în procesele 

de producție ar trebui să fie eliminată 

treptat și, în acest scop, ar trebui oferite 

stimulente pentru cercetarea în domeniul 

alternativelor la mercur cu caracteristici 

care sunt inofensive sau, în orice caz, mai 

puțin periculoase pentru mediu și pentru 

sănătate. 

Or. it 

 

Amendamentul  100 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cea mai mare parte a emisiilor de 

mercur și a riscurilor de expunere asociate 

(2) Cea mai mare parte a emisiilor de 

mercur și a riscurilor de expunere asociate 
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rezultă în urma unor activități antropice, 

printre care extracția minieră de mercur 

primar și prelucrarea acestuia, utilizarea 

mercurului în produse, procese industriale 

și în mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă, precum și din emisiile de mercur 

care provin în special din arderea 

cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de 

mercur. 

rezultă în urma unor activități antropice, 

printre care extracția minieră de mercur 

primar și prelucrarea acestuia, utilizarea 

mercurului în produse, procese industriale 

și în mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă, precum și din emisiile de mercur 

care provin în special din arderea 

cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de 

mercur. Arderea combustibilului fosil din 

centralele electrice și cazanele industriale, 

precum și încălzirea locuințelor 

reprezintă aproape jumătate din emisiile 

mondiale de mercur. Prin urmare, 

trecerea la producerea de energie din 

surse regenerabile și la măsuri de 

eficiență energetică ar trebui accelerată 

pentru a reduce semnificativ emisiile de 

mercur în atmosferă. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cea mai mare parte a emisiilor de 

mercur și a riscurilor de expunere asociate 

rezultă în urma unor activități antropice, 

printre care extracția minieră de mercur 

primar și prelucrarea acestuia, utilizarea 

mercurului în produse, procese industriale 

și în mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă, precum și din emisiile de mercur 

care provin în special din arderea 

cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de 

mercur. 

(2) Cea mai mare parte a emisiilor de 

mercur și a riscurilor de expunere asociate 

rezultă în urma unor activități antropice, 

printre care extracția minieră de mercur 

primar și prelucrarea acestuia, utilizarea 

mercurului în produse, procese industriale 

și în mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă prin tehnici care folosesc mercur, 

precum și din emisiile de mercur care 

provin în special din arderea cărbunelui și 

din gestionarea deșeurilor de mercur. 

Or. fr 

 

Amendamentul  102 

Notis Marias 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cea mai mare parte a emisiilor de 

mercur și a riscurilor de expunere asociate 

rezultă în urma unor activități antropice, 

printre care extracția minieră de mercur 

primar și prelucrarea acestuia, utilizarea 

mercurului în produse, procese industriale 

și în mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă, precum și din emisiile de mercur 

care provin în special din arderea 

cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de 

mercur. 

(2) Numeroase emisii de mercur și 

riscuri de expunere asociate rezultă în 

urma unor activități antropice, printre care 

extracția minieră de mercur primar și 

prelucrarea acestuia, utilizarea mercurului 

în produse, procese industriale și în 

mineritul aurifer artizanal și la scară 

redusă, precum și din emisiile de mercur 

care provin în special din arderea 

cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de 

mercur. 

Or. el 

 

Amendamentul  103 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Al șaptelea Program de acțiune 

pentru mediu adoptat prin Decizia 

1386/2013/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului34 stabilește obiectivul pe 

termen lung al unui mediu netoxic și, în 

acest scop, prevede că sunt necesare acțiuni 

pentru a garanta reducerea la minimum, 

până în 2020, a efectelor negative 

semnificative ale produselor chimice 

asupra sănătății umane și asupra mediului. 

(3) Al șaptelea Program de acțiune 

pentru mediu adoptat prin Decizia 

1386/2013/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului34 stabilește obiectivul pe 

termen lung al unui mediu netoxic și, în 

acest scop, prevede că sunt necesare acțiuni 

imediate pentru a garanta reducerea la 

minimum, până în 2020, a efectelor 

negative semnificative ale produselor 

chimice asupra sănătății umane și asupra 

mediului. 

__________________ __________________ 

34 Decizia nr. 1386/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 20 noiembrie 2013 privind un Program 

general al Uniunii de acțiune pentru mediu 

până în 2020 „O viață bună, în limitele 

planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 

34 Decizia nr. 1386/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 20 noiembrie 2013 privind un Program 

general al Uniunii de acțiune pentru mediu 

până în 2020 „O viață bună, în limitele 

planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 
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171). 171). 

Or. el 

 

Amendamentul  104 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În ultimii 10 ani, în domeniul 

gestionării mercurului s-au obținut 

progrese semnificative în urma adoptării 

strategiei și a unei serii largi de măsuri 

privind emisiile de mercur, aprovizionarea 

cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, 

precum și gestionarea surplusului și a 

stocurilor de mercur. 

(5) În ultimii 10 ani, în domeniul 

gestionării mercurului s-au obținut 

progrese semnificative în urma adoptării 

strategiei și a unei serii largi de măsuri 

privind emisiile de mercur, aprovizionarea 

cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, 

precum și gestionarea surplusului și a 

stocurilor de mercur. Ar trebui acordată o 

atenție deosebită punerii în aplicare pe 

deplin și în mod corespunzător a 

normelor prezentului regulament. 

Or. fr 

 

Amendamentul  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În ultimii 10 ani, în domeniul 

gestionării mercurului s-au obținut 

progrese semnificative în urma adoptării 

strategiei și a unei serii largi de măsuri 

privind emisiile de mercur, aprovizionarea 

cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, 

precum și gestionarea surplusului și a 

stocurilor de mercur. 

(5) Gestionarea producției de mercur, 

emisiile de mercur, aprovizionarea cu 

mercur, cererea și utilizarea mercurului în 

procesele industriale de producție, pe 

lângă gestionarea surplusului și a 

stocurilor de mercur, trebuie planificate în 

scopul protejării mediului și a sănătății, 

ținând cont totodată de principiul 

precauției. 

Or. it 
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Amendamentul  106 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În ultimii 10 ani, în domeniul 

gestionării mercurului s-au obținut 

progrese semnificative în urma adoptării 

strategiei și a unei serii largi de măsuri 

privind emisiile de mercur, aprovizionarea 

cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, 

precum și gestionarea surplusului și a 

stocurilor de mercur. 

(5) În ultimii 10 ani, în domeniul 

gestionării mercurului s-au obținut 

progrese semnificative, de exemplu prin 

adoptarea strategiei și a unei serii largi de 

măsuri privind emisiile de mercur, 

aprovizionarea cu mercur, cererea și 

utilizarea mercurului, precum și 

gestionarea surplusului și a stocurilor de 

mercur. 

Or. fr 

 

Amendamentul  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Strategia stabilește că negocierea și 

încheierea unui instrument internațional 

obligatoriu din punct de vedere juridic ar 

trebui să fie o prioritate, întrucât acțiunea 

Uniunii nu poate, singură, să garanteze o 

protecție eficace a cetățenilor Uniunii 

împotriva efectelor negative ale mercurului 

asupra sănătății. 

(6) În plus față de prevederile 

strategiei de gestionare a mercurului, care 
stabilește că negocierea și încheierea unui 

instrument internațional obligatoriu din 

punct de vedere juridic ar trebui să fie o 

prioritate, Uniunea Europeană ar trebui 

să depună eforturi pentru a excela printre 

partenerii săi globali, astfel încât să 

garanteze o protecție cu adevărat eficace a 

cetățenilor săi împotriva efectelor negative 

ale mercurului asupra sănătății, prin 

oferirea unor exemple de bune practici 

tuturor țărilor care sunt parte la 

Convenția de la Minamata. 

Or. it 
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Amendamentul  108 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Strategia stabilește că negocierea și 

încheierea unui instrument internațional 

obligatoriu din punct de vedere juridic ar 

trebui să fie o prioritate, întrucât acțiunea 

Uniunii nu poate, singură, să garanteze o 

protecție eficace a cetățenilor Uniunii 

împotriva efectelor negative ale mercurului 

asupra sănătății. 

(6) Strategia stabilește că negocierea și 

încheierea unui instrument internațional ar 

trebui să fie o prioritate, întrucât acțiunea 

Uniunii nu poate, singură, să garanteze o 

protecție eficace a cetățenilor Uniunii 

împotriva efectelor negative ale mercurului 

asupra sănătății. 

Or. el 

 

Amendamentul  109 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea Europeană și cele 26 de 

state membre au semnat la Kumamoto, la 

11 octombrie 2013, Convenția de la 

Minamata privind mercurul (denumită în 

continuare „convenția”)37. Uniunea 

Europeană și toate statele sale membre se 

angajează prin urmare să o încheie, să o 

transpună și să o pună în aplicare38. 

(7) Uniunea Europeană și cele 26 de 

state membre au semnat la Kumamoto, la 

11 octombrie 2013, Convenția de la 

Minamata privind mercurul (denumită în 

continuare „convenția”)37. Contrar poziției 

Uniunii Europene ca organizație, Estonia 

și Portugalia nu doresc să fie asociate 

deocamdată încheierii, transpunerii și 

punerii în aplicare a acestei convenții38. 

__________________ __________________ 

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

38 Decizia XXX a Consiliului din 

XX/XX/XX privind încheierea Convenției 

de la Minamata privind mercurul (JO L , 

p. ). 

38 Decizia XXX a Consiliului din 

XX/XX/XX privind încheierea Convenției 

de la Minamata privind mercurul (JO L , 

p. ). 

Or. fr 
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Amendamentul  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea Europeană și cele 26 de 

state membre au semnat la Kumamoto, la 

11 octombrie 2013, Convenția de la 

Minamata privind mercurul (denumită în 

continuare „convenția”)37. Uniunea 

Europeană și toate statele sale membre se 

angajează prin urmare să o încheie, să o 

transpună și să o pună în aplicare38. 

(7) Uniunea Europeană și cele 26 de 

state membre au semnat la Kumamoto 

Convenția de la Minamata privind 

mercurul (denumită în continuare 

„convenția”)37. Uniunea Europeană și toate 

statele sale membre se angajează prin 

urmare să o încheie, să o transpună și să o 

pună în aplicare38. 

__________________ __________________ 

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

38 Decizia XXX a Consiliului din 

XX/XX/XX privind încheierea Convenției 

de la Minamata privind mercurul (JO L, p. 

). 

38 Decizia XXX a Consiliului din 

XX/XX/XX privind încheierea Convenției 

de la Minamata privind mercurul (JO L, p. 

). 

Or. pl 

Justificare 

Convenția nu a fost încă semnată de toate statele membre. 

 

Amendamentul  111 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Ratificarea rapidă a convenției de 

către Uniune și statele sale membre va 

încuraja utilizatorii și emițătorii de mercur 

importanți la nivel mondial semnatari ai 

convenției să o ratifice și să o pună în 

aplicare. 

(8) Ratificarea rapidă a convenției de 

către statele europene va încuraja 

utilizatorii și emițătorii de mercur 

importanți la nivel mondial semnatari ai 

convenției să o ratifice și să o pună în 

aplicare. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească numai dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. Prezentul regulament 

ar trebui să stabilească și noi dispoziții 

dincolo de limitele convenției, în 

concordanță cu strategia și legislația 

Uniunii în domeniul mediului și al 

protecției sănătății, în special în domeniul 

deșeurilor. 

Or. es 

Justificare 

Noul regulament nu trebuie să se limiteze la adaptarea legislației Uniunii la convenție. Există 

destul de multe aspecte ale convenției în care Uniunea poate avansa mai rapid, stabilind 

astfel bazele evoluției convenției în viitor. 

 

Amendamentul  113 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 
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din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească numai dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească numai dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. Trebuie să se țină 

seama în acest context de voința suverană 

a Estoniei și a Portugaliei, lansând 

totodată un dialog constructiv pentru a 

invita aceste state membre să semneze 

Convenția de la Minamata. 

Or. fr 

 

Amendamentul  114 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească numai dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să vizeze în mod prioritar acele 

dispoziții care completează acquis-ului 

Uniunii și care sunt necesare pentru a 

asigura alinierea deplină a acestuia la 

convenție și, în consecință, pentru a facilita 

ratificarea și punerea în aplicare a acesteia 

de către Uniune și statele sale membre. 

Or. fr 

 

Amendamentul  115 

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

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească numai dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. 

(9) Întrucât legislația Uniunii transpune 

deja multe dintre obligațiile care decurg 

din convenție, prezentul regulament ar 

trebui să stabilească dispoziții care 

completează acquis-ul Uniunii și care sunt 

necesare pentru a asigura alinierea deplină 

a acestuia la convenție și, în consecință, 

pentru a facilita ratificarea și punerea în 

aplicare a acesteia de către Uniune și 

statele sale membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) La nivelul Uniunii se pot adopta 

măsuri suplimentare și cu un grad de 

ambiție superior celui al convenției, în 

măsura în care acestea permit reducerea 

eficientă și reală a efectelor nocive ale 

mercurului, în conformitate cu cele mai 

recente evoluții științifice și cu condiția ca 

astfel de măsuri să nu creeze un 

dezavantaj concurențial pentru 

întreprinderile europene în raport cu 

restul lumii. Cu titlu de exemplu, Uniunea 

ar trebui să încurajeze utilizarea 

mercurului reciclat în scopuri industriale. 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a se reduce producția de mercur în lume și pentru a da un semnal pozitiv, trebuie 

încurajată reciclarea și utilizarea mercurului reciclat în Uniune. 
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Amendamentul  117 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Interzicerea exportului de mercur 

prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 

1102/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului39 ar trebui să fie însoțită de 

restricții privind importul de mercur în 

funcție de proveniența, utilizarea avută în 

vedere sau de locul de origine al 

mercurului. Autoritățile naționale 

desemnate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului40 

ar trebui să îndeplinească funcțiile 

administrative legate de punerea în aplicare 

a acestor restricții. 

(10) Interzicerea exportului de mercur 

prevăzută în Regulamentul (CE) 

nr. 1102/2008 al Parlamentului European și 

al Consiliului39 ar trebui să fie însoțită de o 

interdicție privind importul de mercur 

pentru alte utilizări decât eliminarea ca 

deșeu. Autoritățile naționale desemnate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

649/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului40 ar trebui să îndeplinească 

funcțiile administrative legate de punerea 

în aplicare a acestor măsuri. 

__________________ __________________ 

39 Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2008 privind interzicerea 

exporturilor de mercur metalic și de 

anumiți compuși și amestecuri de mercur și 

depozitarea în condiții de siguranță a 

mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, 

p. 75). 

39 Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2008 privind interzicerea 

exporturilor de mercur metalic și de 

anumiți compuși și amestecuri de mercur și 

depozitarea în condiții de siguranță a 

mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, 

p. 75). 

40 Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind exportul și 

importul de produse care prezintă risc (JO 

L 201, 27.7.2012, p. 60). 

40 Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind exportul și 

importul de produse care prezintă risc (JO 

L 201, 27.7.2012, p. 60). 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Interzicerea exportului de mercur 

prevăzută în Regulamentul (CE) 

nr. 1102/2008 al Parlamentului European și 

al Consiliului39 ar trebui să fie însoțită de 

restricții privind importul de mercur în 

funcție de proveniența, utilizarea avută în 

vedere sau de locul de origine al 

mercurului. Autoritățile naționale 

desemnate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului ar 

trebui să îndeplinească funcțiile 

administrative legate de punerea în aplicare 

a acestor restricții40. 

(10) În conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului39, interzicerea 

exportului de mercur ar trebui să fie 

însoțită de restricții privind importul de 

mercur în funcție de proveniența, utilizarea 

avută în vedere sau de locul de origine al 

mercurului. Autoritățile naționale 

desemnate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului ar 

trebui să îndeplinească funcțiile 

administrative legate de punerea în aplicare 

a acestor restricții40. 

__________________ __________________ 

39 Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2008 privind interzicerea 

exporturilor de mercur metalic și de 

anumiți compuși și amestecuri de mercur și 

depozitarea în condiții de siguranță a 

mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, 

p. 75). 

39 Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2008 privind interzicerea 

exporturilor de mercur metalic și de 

anumiți compuși și amestecuri de mercur și 

depozitarea în condiții de siguranță a 

mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, 

p. 75). 

40 Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind exportul și 

importul de produse care prezintă risc (JO 

L 201, 27.7.2012, p. 60). 

40 Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind exportul și 

importul de produse care prezintă risc (JO 

L 201, 27.7.2012, p. 60). 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a se evita penuria de mercur sau de compuși ai acestuia utilizați ca materie primă în 

industria producătoare de articole cu conținut de mercur (autorizate în cadrul anexei III la 

prezentul regulament), Uniunea trebuie să fie în măsură să importe mercur în anumite 

condiții. 

 

Amendamentul  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 
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Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise la nivel mondial. 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise la nivel mondial. 

Utilizarea continuă ar trebui să fie 

monitorizată cu strictețe și să respecte 

condițiile prevăzute la articolele 3 și 4 din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise la nivel mondial. 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise, cu condiția ca 

astfel de interdicții să nu conducă la o 

creștere a emisiilor totale de mercur la 

nivel mondial. 

Or. en 

Justificare 

UE ar trebui să poată importa deșeuri de mercur din țările terțe care nu au capacitatea de a 

trata deșeurile în mod corespunzător, reducând astfel riscul unei eliberări neintenționate de 

mercur în mediu. 
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Amendamentul  121 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise la nivel mondial. 

(11) Exportul, importul și fabricarea 

unei game de produse cu adaos de mercur 

care nu respectă limitele impuse de 

legislația aplicabilă a Uniunii și care 
reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 

privește utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în interiorul Uniunii 

și ar trebui să fie interzise la nivel mondial. 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să se aplice standarde duble pentru piața internă și cea externă. 

 

Amendamentul  122 

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

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Prezentul regulament nu ar trebui 

să împiedice exportul, importul și 

fabricarea de medicamente care au 

beneficii demonstrabile semnificative 

pentru sănătate în cazul în care nu sunt 

disponibile substanțe active alternative 

fără mercur. 

Or. en 

Justificare 

Medicamentele cu adaos de mercur care au beneficii semnificative pentru sănătate și în care 
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nu se poate înlocui mercurul ca substanță activă nu ar trebui să facă obiectul unei interdicții, 

astfel cum este deja prevăzut în Regulamentul nr. 1102/2008. 

 

Amendamentul  123 

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

Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prezentul regulament ar trebui, 

prin urmare, să aibă un temei juridic 

dublu, articolul 192 alineatul (1) și 

articolul 207 din TFUE, deoarece vizează 

atât protejarea mediului și a sănătății 

umane, cât și asigurarea uniformității în 

ceea ce privește aspectele comerciale, prin 

interdicții și restricții la export și import 

care afectează mercurul, compușii 

mercurului și produsele cu adaos de 

mercur. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prezentul regulament ar trebui, 

prin urmare, să aibă un temei juridic 

dublu, articolul 192 alineatul (1) și 

articolul 207 din TFUE, deoarece vizează 

atât protejarea mediului și a sănătății 

umane, cât și asigurarea uniformității în 

ceea ce privește aspectele comerciale, prin 

interdicții și restricții la export și import 

care afectează mercurul, compușii 

mercurului și produsele cu adaos de 

mercur. 

(12) Întrucât obiectivul principal al 

acestui regulament este protejarea 

mediului și a sănătății umane împotriva 

efectelor negative ale mercurului, temeiul 

juridic al prezentului regulament ar trebui 

să fie articolul 192 alineatul (1) din 

TFUE. 
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Or. en 

Justificare 

Temeiul juridic ar trebui să reflecte obiectivul principal al legislației și al convenției, și 

anume protejarea sănătății umane și a mediului. 

 

Amendamentul  125 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prezentul regulament ar trebui, prin 

urmare, să aibă un temei juridic dublu, 

articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 

din TFUE, deoarece vizează atât protejarea 

mediului și a sănătății umane, cât și 

asigurarea uniformității în ceea ce privește 

aspectele comerciale, prin interdicții și 

restricții la export și import care afectează 

mercurul, compușii mercurului și produsele 

cu adaos de mercur. 

(12) Prezentul regulament ar trebui, prin 

urmare, să aibă un temei juridic dublu, 

articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 

din TFUE, deoarece urmărește un dublu 

obiectiv, vizând atât protejarea mediului și 

a sănătății umane, cât și asigurarea 

uniformității în ceea ce privește aspectele 

comerciale, prin interdicții și restricții la 

export și import care afectează mercurul, 

compușii mercurului și produsele cu adaos 

de mercur. 

Or. fr 

Justificare 

Dată fiind natura transfrontalieră a mercurului, prezentul regulament trebuie să includă o 

dimensiune exterioară în scopul de a încuraja reducerea poluării cu mercur în țările terțe. 

Importul în Uniune, în scopuri de stabilizare, al deșeurilor de mercur provenite din țări terțe 

care nu dispun de resursele financiare necesare tratării corecte a acestor deșeuri periculoase 

și/sau nu produc cantități suficient de mari de deșeuri pentru a se justifica construirea unei 

unități de stabilizare constituie un exemplu clar în acest sens. 

 

Amendamentul  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prezentul regulament ar trebui, 

prin urmare, să aibă un temei juridic 
dublu, articolul 192 alineatul (1) și 

articolul 207 din TFUE, deoarece vizează 

atât protejarea mediului și a sănătății 

umane, cât și asigurarea uniformității în 

ceea ce privește aspectele comerciale, prin 

interdicții și restricții la export și import 

care afectează mercurul, compușii 

mercurului și produsele cu adaos de 

mercur. 

(12) Temeiul juridic al prezentului 

regulament ar trebui să fie articolul 192 

alineatul (1), deoarece vizează protejarea 

mediului și a sănătății umane. Interdicțiile 

și restricțiile la export și import care 

afectează mercurul, compușii mercurului și 

produsele cu adaos de mercur ar trebui, 

prin urmare, să facă obiectul unor 

considerente de mediu și legate de 

sănătatea umană. 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Pentru a reduce importul de 

mercur și depozitarea deșeurilor de 

mercur stabilizate sau parțial stabilizate, 

ar trebui încurajată, oricând este posibil, 

utilizarea mercurului provenit din 

reciclare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  128 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Prezentul regulament se aplică fără 

a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din 

acquis-ul Uniunii care stabilesc cerințe mai 

(13) Prezentul regulament se aplică fără 

a aduce atingere dispozițiilor aplicabile din 

acquis-ul Uniunii care stabilesc cerințe mai 
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stricte pentru astfel de produse, inclusiv în 

ceea ce privește conținutul maxim de 

mercur. 

stricte pentru astfel de produse, inclusiv în 

ceea ce privește conținutul maxim de 

mercur, dar fără a se limita la acesta. 

Or. fr 

Justificare 

Interzicerea exportului către țările terțe a produselor cu un conținut de mercur mai mare 

decât limita admisă în UE, dar conform cerințelor convenției, nu ar avea un efect pozitiv 

asupra sănătății și a mediului, întrucât întreprinderile străine ar putea oricând să 

comercializeze astfel de produse în afara UE. Ar fi dezavantajate doar întreprinderile 

europene, în vreme ce condițiile de producție din întreprinderile străine nu garantează 

întotdeauna același nivel de protecție ca și UE. 

 

Amendamentul  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Prezentul regulament urmărește 

protejarea sănătății umane inclusiv prin 

asigurarea disponibilității produselor 

medicamentoase și medicinale cu conținut 

de mercur, care aduc beneficii dovedite 

pentru sănătate și pentru care nu există 

produse alternative fără mercur. 

Or. fr 

 

Amendamentul  130 

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

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

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) În conformitate cu articolul 193 
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din TFUE, prezentul regulament nu ar 

trebui să împiedice statele membre să 

mențină sau să stabilească măsuri de 

protecție mai stricte, cu condiția ca astfel 

de măsuri să fie compatibile cu tratatele și 

să fie notificate Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Susanne Melior 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, 

trebuie să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, ar 

trebui să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului cu scopul de a 

reduce emisiile și evacuările totale de 

mercur rezultate din aceste procese de 

producție cu 50 % până în 2020 în raport 

cu 2010, pentru a limita efectele asupra 

mediului și sănătății umane. Ar trebui 

adoptate măsuri pentru a reduce 

utilizarea mercurului și a elimina 

utilizarea acestuia în procesele de 

producție în cel mai scurt timp și în orice 

caz în termen de 10 ani de la intrarea în 

vigoare a convenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, 

trebuie să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, ar 

trebui să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului cu scopul de a 

reduce emisiile și evacuările totale de 

mercur rezultate din aceste procese de 

producție cu 50 % până în 2020 în raport 

cu 2010, pentru a limita efectele asupra 

mediului și sănătății umane. Ar trebui 

adoptate măsuri pentru a reduce 

utilizarea mercurului și a elimina 

utilizarea acestuia în procesele de 

producție în cel mai scurt timp și în orice 

caz în termen de 10 ani de la intrarea în 

vigoare a convenției. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a respecta Convenția de la Minamata, UE ar trebui să adopte formularea din partea 

II a anexei B la convenție. 

 

Amendamentul  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese 

disponibile și relevante de fabricație fără 

mercur, trebuie să fie stabilite condițiile de 

operare pentru producția de metilat sau de 

etilat de sodiu sau de potasiu care 

presupune utilizarea mercurului. 

(14) În contextul existenței unor 

variante de fabricație fără mercur, trebuie 

să fie stabilite temporar condițiile de 

operare pentru producția de metilat sau de 

etilat de sodiu sau de potasiu care 

presupune utilizarea mercurului. În plus, 

pentru a oferi industriei posibilitatea de a 

realiza investiții cu suficient timp înainte, 

este necesară stabilirea cât mai rapidă a 

unei date pentru interzicerea mercurului 
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în producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu. 

Or. es 

Justificare 

Există deja variante fără mercur pentru producția de metilat sau de etilat de sodiu sau de 

potasiu. Chiar convenția solicită părților să „elimine cât mai repede utilizarea acestuia”. 

Amendamentele propun ca acest lucru să se întâmple în anul 2023. 

 

Amendamentul  134 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, 

trebuie să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat 

de sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. 

(14) Mai devreme sau mai târziu, 

producția de metilat sau de etilat de sodiu 

sau de potasiu care presupune utilizarea 

mercurului ar trebui interzisă. În absența 

unor procese disponibile și relevante de 

fabricație fără mercur, trebuie să fie 

prelungită perioada de derogare pentru 

producția de metilat sau de etilat de 

potasiu până la un termen limită și/sau 

până când se va fi identificat un proces de 

fabricație fără mercur, considerat viabil 

din punct de vedere tehnic și economi. 

Or. fr 

 

Amendamentul  135 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese disponibile (14) În absența unor procese disponibile 
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și relevante de fabricație fără mercur, 

trebuie să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. 

și relevante de fabricație fără mercur, ar 

trebui să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat de 

sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. O eliminare treptată 

și o înlocuire cu procese de producție fără 

mercur ar trebui să aibă loc în cel mai 

scurt timp. 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În absența unor procese disponibile 

și relevante de fabricație fără mercur, 

trebuie să fie stabilite condițiile de operare 

pentru producția de metilat sau de etilat 

de sodiu sau de potasiu care presupune 

utilizarea mercurului. 

(14) Producția de metilat sau de etilat 

de sodiu care presupune utilizarea 

mercurului ar trebui să fie interzisă. În 

absența unor procese disponibile și 

relevante de fabricație fără mercur, ar 

trebui să fie stabilite condițiile de operare 

și o perioadă de eliminare pentru aceste 

procese de producție. 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Fabricarea și introducerea pe piață a 

unor noi produse cu adaos de mercur și 

introducerea unor noi procese de fabricație 

ce au la bază mercurul ar spori utilizarea 

mercurului și a compușilor acestuia, 

precum și emisiile de mercur în interiorul 

(15) Fabricarea și introducerea pe piață a 

unor noi produse cu adaos de mercur și 

introducerea unor noi procese de fabricație 

ce au la bază mercurul ar spori utilizarea 

mercurului și a compușilor acestuia, 

precum și emisiile de mercur în interiorul 
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Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin 

urmare, să fie interzise, cu excepția cazului 

în care o evaluare demonstrează că aceste 

utilizări ar oferi beneficii semnificative 

pentru mediu și sănătate și că nu sunt 

disponibile alternative fără mercur, fezabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 
care oferă astfel de beneficii. 

Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin 

urmare, să fie interzise, cu excepția cazului 

în care o evaluare demonstrează că aceste 

utilizări ar oferi beneficii semnificative 

pentru sănătate și că nu sunt disponibile 

alternative fără mercur care oferă astfel de 

beneficii. 

Or. it 

 

Amendamentul  138 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Fabricarea și introducerea pe piață a 

unor noi produse cu adaos de mercur și 

introducerea unor noi procese de fabricație 

ce au la bază mercurul ar spori utilizarea 

mercurului și a compușilor acestuia, 

precum și emisiile de mercur în interiorul 

Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin 

urmare, să fie interzise, cu excepția cazului 

în care o evaluare demonstrează că aceste 

utilizări ar oferi beneficii semnificative 

pentru mediu și sănătate și că nu sunt 

disponibile alternative fără mercur, fezabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

care oferă astfel de beneficii. 

(15) Fabricarea și introducerea pe piață a 

unor noi produse cu adaos de mercur și 

introducerea unor noi procese de fabricație 

ce au la bază mercurul ar spori utilizarea 

mercurului și a compușilor acestuia, 

precum și emisiile de mercur în interiorul 

Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin 

urmare, să fie interzise, cu excepția cazului 

în care o evaluare a riscurilor și a 

beneficiilor demonstrează că aceste 

utilizări ar oferi beneficii semnificative 

pentru mediu și sănătate și că nu sunt 

disponibile alternative fără mercur, fezabile 

din punct de vedere tehnic, care oferă astfel 

de beneficii. 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în mineritul aurifer 

artizanal și la scară redusă reprezintă o 

parte semnificativă în ceea ce privește 

utilizarea mercurului și emisiile de mercur 

la nivel mondial, și, prin urmare, ar trebui 

reglementată. 

(16) Utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în mineritul aurifer 

artizanal și la scară redusă reprezintă o 

parte semnificativă în ceea ce privește 

utilizarea mercurului și emisiile de mercur 

la nivel mondial, și, prin urmare, ar trebui 

reglementată imediat. 

Or. el 

 

Amendamentul  140 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Trasabilitatea deșeurilor de 

mercur reprezintă o miză esențială pentru 

a garanta tratarea și eliminarea corecte a 

deșeurilor și pentru a evita utilizarea 

ilegală a acestora. Prin urmare, ar trebui 

instituit la nivelul Uniunii un sistem 

eficient de trasabilitate de-a lungul 

întregului lanț de gestionare a deșeurilor 

de mercur. 

Or. fr 

 

Amendamentul  141 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Având în vedere eforturile de 

dezvoltare și de promovare a surselor 

regenerabile de energie în statele membre 

ale UE, ar trebui să se acorde o atenție 
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imediată contribuției biomasei la emisiile 

de mercur. 

Or. el 

 

Amendamentul  142 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16b) Sensibilizarea publicului și 

educația în ceea ce privește sănătatea 

buco-dentară reprezintă modalitățile cele 

mai eficiente de a preveni cariile și, astfel, 

de a reduce recursul la restaurarea 

dentară, realizată prin utilizarea 

amalgamului dentar. Statele membre ar 

trebui să promoveze sănătatea buco-

dentară, de exemplu stabilind obiective 

naționale. 

Or. fr 

Justificare 

Este esențial să se abordeze miezul problemei, pentru a se reduce necesitatea de a apela la 

orice metodă de restaurare dentară. Promovarea sănătății buco-dentare este o metodă 

eficientă de prevenire a cariilor, care ține de competența națională. Această măsură face 

parte din recomandările convenției. 

 

Amendamentul  143 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată predozată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 
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obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient pentru 

adaptarea la noile dispoziții. 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Pentru a 

se asigura eficiența separatoarelor de 

amalgam, ar trebui să se garanteze la 

nivel de Uniune condiții minime de 

performanță a echipamentelor și de 

gestionare a deșeurilor de amalgam de 

către cadrele medicale. Având în vedere 

dimensiunea întreprinderilor din sectorul 

medicinii dentare afectate de această 

modificare, este necesar să se acorde un 

interval de timp suficient pentru adaptarea 

la noile dispoziții. 

Or. fr 

Justificare 

Termenul „predozată” are rolul de a preciza caracterul de unică folosință al capsulelor, care 

sunt destinate unei singure restaurări dentare și nu pot fi refolosite ulterior. 

 

Amendamentul  144 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

(17) Utilizarea amalgamului dentar ar 

trebui să fie interzisă pentru tratarea 

copiilor și a femeilor însărcinate și care 

alăptează, iar eliminarea treptată a 

utilizării sale pentru tratarea tuturor 

pacienților și formarea medicilor 

stomatologi ar trebui să fie, de asemenea, 

un obiectiv. Utilizarea de separatoare de 

amalgam cu o eficiență minimă de retenție 

ar trebui să devină obligatorie, pentru a 

proteja medicii stomatologi și pacienții de 

expunerea la mercur și pentru a se asigura 
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acorde un interval de timp suficient pentru 

adaptarea la noile dispoziții. 

că deșeurile de mercur care rezultă nu sunt 

eliberate în mediul înconjurător, ci sunt 

colectate și gestionate în mod 

corespunzător. Având în vedere 

dimensiunea întreprinderilor din sectorul 

medicinii dentare afectate de această 

modificare, este necesar să se acorde un 

interval de timp suficient pentru adaptarea 

la noile dispoziții. 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să 

devină obligatorie, pentru a proteja 

medicii stomatologi și pacienții de 

expunerea la mercur și pentru a se 

asigura că deșeurile de mercur care 

rezultă nu sunt eliberate în mediul 

înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având 

în vedere dimensiunea întreprinderilor 

din sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient 

pentru adaptarea la noile dispoziții. 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam sunt deja larg 

răspândite în Uniunea Europeană. Aceste 

măsuri, pe lângă colectarea și gestionarea 

corectă a amalgamului dentar și a 

deșeurilor de amalgam, sunt considerate 

suficiente pentru reducerea eliberărilor de 

mercur din acest sector, dar nu abordează 

problema perpetuă a cererii de mercur din 

Uniune și a impactului negativ asupra 

mediului. Pentru a proteja medicii 

stomatologi, pacienții și mediul împotriva 

expunerii la mercur, utilizarea 

amalgamului dentar ar trebui eliminată 

treptat, astfel cum s-a întâmplat deja în 

mai multe țări ale Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

O modificare minoră a amendamentului 19 depus de raportor, pentru a specifica scopul 

separatoarelor de amalgam. 
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Amendamentul  146 

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

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient pentru 

adaptarea la noile dispoziții. 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient pentru 

adaptarea la noile dispoziții și pentru 

încurajarea sectorului medicinii dentare 

de a reduce treptat și permanent utilizarea 

amalgamului dentar. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

(17) Până la eliminarea totală a 

utilizării mercurului în stomatologie, 
utilizarea amalgamului dentar sub formă 

încapsulată și utilizarea de separatoare de 

amalgam ar trebui să devină obligatorie, 

pentru a proteja medicii stomatologi și 

pacienții de expunerea la mercur și pentru a 

se asigura că deșeurile de mercur care 

rezultă nu sunt eliberate în mediul 

înconjurător, ci sunt colectate și gestionate 
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sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient 

pentru adaptarea la noile dispoziții. 

în mod corespunzător. 

Or. it 

 

Amendamentul  148 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt eliberate în 

mediul înconjurător, ci sunt colectate și 

gestionate în mod corespunzător. Având în 

vedere dimensiunea întreprinderilor din 

sectorul medicinii dentare afectate de 

această modificare, este necesar să se 

acorde un interval de timp suficient pentru 

adaptarea la noile dispoziții. 

(17) Utilizarea amalgamului dentar sub 

formă încapsulată și utilizarea de 

separatoare de amalgam ar trebui să devină 

obligatorie, pentru a proteja medicii 

stomatologi și pacienții de expunerea la 

mercur și pentru a se asigura că deșeurile 

de mercur care rezultă nu sunt în niciun 

caz eliberate în mediul înconjurător, ci sunt 

colectate și gestionate în mod 

corespunzător. Având în vedere 

dimensiunea întreprinderilor din sectorul 

medicinii dentare afectate de această 

modificare, este necesar să se acorde un 

interval de timp suficient pentru adaptarea 

la noile dispoziții. 

Or. el 

 

Amendamentul  149 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Statele membre ar trebui să fie 

îndemnate să susțină formarea studenților 

și a medicilor stomatologi în sensul 

utilizării de alternative fără mercur, în 
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special în cazul categoriilor vulnerabile, 

precum femeile însărcinate și copiii, și să 

încurajeze, pe de altă parte, dezvoltarea 

cercetării și inovației în materie de 

sănătate buco-dentară, în vederea 

îmbunătățirii cunoștințelor despre 

materialele existente și despre tehnicile de 

restaurare, precum și a dezvoltării de 

materiale noi. 

Or. fr 

Justificare 

Cercetarea științifică privind materialele de restaurare trebuie încurajată în special în ceea 

ce privește dezvoltarea de materiale noi, domeniu în care cunoștințele sunt încă limitate și nu 

permit o analiză completă a riscului. Această măsură face parte din recomandările 

convenției. 

 

Amendamentul  150 

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

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

Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Părțile la Convenția de la 

Minamata și-au luat angajamentul de a 

adopta măsuri pentru a încuraja 

organizațiile profesionale și școlile 

dentare să educe și să formeze medicii 

stomatologi și studenții cu privire la 

utilizarea alternativelor de restaurare 

dentară fără mercur și la promovarea 

celor mai bune practici de gestionare. 

Astfel de măsuri ar trebui să fie luate în 

considerare în cadrul revizuirii 

Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a. 

 __________________ 

 1a Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 
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7 septembrie 2005 privind recunoașterea 

calificărilor profesionale (JO L 255, 

30.9.2005, p. 22). 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

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

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) Depozitarea permanentă a 

mercurului metalic ar trebui să fie evitată 

pentru a se asigura că nu este disponibil 

ca marfă. Pentru a se asigura eliminarea 

sa în siguranță pe termen lung, mercurul 

metalic ar trebui să fie solidificat înainte 

de depozitarea permanentă. 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17c) Peste 6 000 de tone de deșeuri de 

mercur metalic vor fi generate în Uniune 

până în 2017, în principal din cauza 

eliminării obligatorii a celulelor de 

mercur din industria cloroalcalilor, în 

conformitate cu Decizia de punere în 

aplicare 2013/732/UE a Comisiei1a. Având 

în vedere capacitatea limitată de 

solidificare a deșeurilor de mercur lichid, 

depozitarea temporară a deșeurilor de 

mercur lichid ar trebui să fie permisă în 
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continuare în baza prezentului 

regulament pentru o perioadă de timp 

suficientă, care să permită solidificarea 

tuturor deșeurilor produse, dar doar în 

instalațiile supraterane. 

 __________________ 

 1a Decizia de punere în aplicare 

2013/732/UE a Comisiei din 

9 decembrie 2013 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT), în temeiul Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului privind emisiile industriale, 

pentru producerea de cloroalcali (JO L 

332, 11.12.2013, p. 34). 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cele mai multe dintre criteriile 

stabilite în Directiva 1999/31/CE a 

Consiliului41 pentru depozitarea 

temporară a deșeurilor de mercur ar 

trebui să se aplice în cazul depozitării 

permanente a deșeurilor de mercur în 

instalații subterane de depozitare. 

Punerea în aplicare a unora dintre aceste 

criterii ar trebui să depindă de 

caracteristicile specifice ale fiecărei 

instalații subterane de depozitare, astfel 

cum se stabilește de către autoritățile 

competente ale statelor membre 

responsabile cu punerea în aplicare a 

Directivei 1999/31/CE. 

eliminat 

__________________  

41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deșeuri, JO L 182, 16.7.1999, p. 1. 
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Or. es 

Justificare 

Obiectivul propunerii este ca cerințele pentru depozitarea temporară să fie aceleași ca pentru 

depozitarea permanentă. Totuși, acest element esențial al propunerii Comisiei nu este 

susținut de o evaluare a impactului. 

 

Amendamentul  154 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cele mai multe dintre criteriile 

stabilite în Directiva 1999/31/CE a 

Consiliului41 pentru depozitarea 

temporară a deșeurilor de mercur ar 

trebui să se aplice în cazul depozitării 

permanente a deșeurilor de mercur în 

instalații subterane de depozitare. 

Punerea în aplicare a unora dintre aceste 

criterii ar trebui să depindă de 

caracteristicile specifice ale fiecărei 

instalații subterane de depozitare, astfel 

cum se stabilește de către autoritățile 

competente ale statelor membre 

responsabile cu punerea în aplicare a 

Directivei 1999/31/CE. 

eliminat 

__________________  

41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cele mai multe dintre criteriile 

stabilite în Directiva 1999/31/CE a 

Consiliului41 pentru depozitarea 

temporară a deșeurilor de mercur ar 

trebui să se aplice în cazul depozitării 

permanente a deșeurilor de mercur în 

instalații subterane de depozitare. 

Punerea în aplicare a unora dintre aceste 

criterii ar trebui să depindă de 

caracteristicile specifice ale fiecărei 

instalații subterane de depozitare, astfel 

cum se stabilește de către autoritățile 

competente ale statelor membre 

responsabile cu punerea în aplicare a 

Directivei 1999/31/CE. 

(18) Ar trebui interzisă depozitarea 

permanentă a mercurului lichid, pentru a 

se evita prejudiciile la adresa sănătății 

umane și a mediului și utilizarea ilegală a 

acestei substanțe. 

__________________  

41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  156 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cele mai multe dintre criteriile 

stabilite în Directiva 1999/31/CE a 

Consiliului41 pentru depozitarea temporară 

a deșeurilor de mercur ar trebui să se aplice 

în cazul depozitării permanente a 

deșeurilor de mercur în instalații 

subterane de depozitare. Punerea în 

aplicare a unora dintre aceste criterii ar 

trebui să depindă de caracteristicile 

specifice ale fiecărei instalații subterane 

de depozitare, astfel cum se stabilește de 

către autoritățile competente ale statelor 

membre responsabile cu punerea în 

(18) Deșeurile de mercur ar trebui să 

fie solidificate înainte de orice eliminare 

finală. Având în vedere capacitățile 

reduse de solidificare, este necesară 

depozitarea temporară pe o perioadă de 

timp limitată. Date fiind problemele 

recurente de stabilitate ale instalațiilor 

subterane de depozitare, deșeurile de 

mercur solidificat ar trebui să fie 

eliminate numai în instalații adecvate 

supraterane și în condiții 

corespunzătoare. Cele mai multe dintre 

criteriile stabilite în Directiva 1999/31/CE 
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aplicare a Directivei 1999/31/CE. a Consiliului41 pentru depozitarea 

temporară a deșeurilor de mercur ar trebui 

să se aplice în cazul eliminării deșeurilor 

de mercur solidificat. 

__________________ __________________ 

41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). 

41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind depozitele de 

deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Deșeurile de mercur pur se află în stare lichidă. Deșeurile nu ar trebui să fie eliminate sau 

depozitate ca atare, cu excepția unei depozitări temporare în așteptarea solidificării pentru a 

ține seama de capacitatea limitată de solidificare. Având în vedere problemele recurente ale 

stabilității instalațiilor subterane de depozitare, deșeurile de mercur solidificat ar trebui să 

fie eliminate doar în instalații adecvate supraterane și în condiții adecvate. 

 

Amendamentul  157 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Siturile contaminate contribuie la 

noi mobilizări și emisii de mercur și la 

evacuări de mercur în aer, sol și apă. În 

absența unor informații cuprinzătoare 

despre siturile contaminate abandonate, 

este necesară dezvoltarea unui inventar și 

a unor orientări pentru gestionarea 

tuturor siturilor contaminate din Uniune. 

Pentru a permite această dezvoltare, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește stabilirea metodelor și a 

abordărilor pentru gestionarea 

sustenabilă din punct de vedere ecologic 

și reabilitarea siturilor contaminate cu 

mercur sau compuși ai mercurului, în 

conformitate cu principiul „poluatorul 
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plătește”. 

Or. en 

Justificare 

O modificare minoră a amendamentului 21 depus de raportor, pentru a adăuga o trimitere la 

principiul „poluatorul plătește”. 

 

Amendamentul  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Trebuie eliminată depozitarea 

permanentă a mercurului metalic 

considerat deșeu fără o tratare prealabilă, 

din cauza riscurilor pe care le implică 

acest fapt, fiind vorba despre o substanță 

foarte periculoasă în stare lichidă. 

Anterior depozitării permanente a 

deșeurilor de mercur și în conformitate cu 

prevederile articolului 6 din 

Directiva 1999/31/CE, trebuie efectuate 

operațiuni adecvate de stabilizare și 

solidificare, pentru a reduce riscurile 

respective. Se permite depozitarea 

permanentă (sau eliminarea) deșeurilor 

de mercur doar după ce acestea au fost 

solidificate. 

Or. es 

Justificare 

Mercurul metalic este lichid, ceea ce implică riscuri mai mari la gestionarea sa ca deșeu față 

de situația în care ar fi fost în stare solidă. Directiva 1999/31/CE interzice primirea de 

deșeuri lichide la gropile de gunoi. Prin analogie și din cauza pericolului pe care îl implică, 

trebuie procedat la fel și cu deșeurile de mercur. Pentru a reduce la minimum riscurile, 

depozitarea permanentă trebuie permisă doar în cazul în care deșeurile de mercur au fost 

supuse în prealabil unui tratament de stabilizare și solidificare. 
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Amendamentul  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) Trebuie analizată cu atenție 

siguranța depozitării subterane 

permanente sau în mine de sare, deoarece 

nu există studii care să evalueze în mod 

adecvat riscurile asociate acestei forme de 

depozitare a deșeurilor de mercur. 

Comisia poate stabili recomandări în 

privința caracteristicilor instalațiilor de 

depozitare permanentă a deșeurilor de 

mercur. De asemenea, poate propune o 

revizuire a Directivei 1999/31/CE. 

Or. es 

Justificare 

Propunerea consideră depozitarea subterană o variantă preferențială pentru eliminarea 

deșeurilor de mercur și stabilește minele de sare ca „standard” de siguranță pentru celelalte 

tipuri de depozitare subterană. Aceste două elemente ale propunerii nu sunt suficient 

justificate. Este necesar să se evalueze dacă acoperirea cu sare conferă o siguranță mai mare 

unei cavități subterane. De asemenea, este necesar să se evalueze, având în vedere 

caracteristicile deșeurilor de mercur, dacă depozitarea subterană este preferabilă depozitării 

supraterane. 

 

Amendamentul  160 

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

Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) În vederea alinierii legislației 

Uniunii la deciziile adoptate de Conferința 

părților la convenție care sunt susținute de 

către Uniune, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE 

(19) În vederea alinierii legislației 

Uniunii la deciziile adoptate de Conferința 

părților la convenție care sunt susținute de 

către Uniune, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE 
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ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea anexelor la prezentul 

regulament și completarea prezentului 

regulament cu cerințe tehnice pentru 

depozitarea intermediară corespunzătoare 

din punct de vedere ecologic a mercurului 

și a compușilor mercurului. Este deosebit 

de important ca, în timpul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, în timp 

util și adecvată a documentelor relevante 

către Parlamentul European și Consiliu. 

ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea anexelor la prezentul 

regulament. Este deosebit de important ca, 

în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți. Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, în 

timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament în ceea ce privește 

interzicerea sau autorizarea unor noi 

produse și procese care utilizează mercur și 

obligațiile de raportare, ar trebui conferite 

competențe de executare Comisiei. Aceste 

competențe ar trebui să fie exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului42. 

(20) Competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui să fie, de asemenea, delegată 

Comisiei în ceea ce privește interzicerea 

sau autorizarea unor noi produse și procese 

care utilizează mercur și stabilirea unor 

cerințe tehnice pentru depozitarea 

intermediară ecologică a mercurului, a 

compușilor mercurului și a amestecurilor 

de mercur. 

__________________  

42 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

 



 

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

 RO 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, și anume acela de a asigura un 

nivel ridicat de protecție a sănătății umane 

și a mediului față de mercur, prin 

intermediul unei interdicții la exportul și 

importul mercurului și al produselor cu 

adaos de mercur, al unor restricții privind 

utilizarea mercurului în procesele de 

fabricație, în produse, în mineritul aurifer 

artizanal și la scară redusă și în amalgamul 

dentar, precum și prin obligații aplicabile 

deșeurilor de mercur, nu poate fi realizat în 

mod satisfăcător de către statele membre, 

însă poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii, având în vedere natura 

transfrontalieră a poluării cu mercur și 

natura măsurilor care urmează să fie luate, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este definit la 

articolul menționat, prezentul regulament 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului menționat. 

(24) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, și anume acela de a asigura un 

nivel ridicat de protecție a sănătății umane 

și a mediului față de mercur, prin 

intermediul unei interdicții la exportul și 

importul mercurului și al produselor cu 

adaos de mercur, al unor restricții privind 

utilizarea mercurului în procesele de 

fabricație, în produse, în mineritul aurifer 

artizanal și la scară redusă prin tehnici 

care folosesc mercur și în amalgamul 

dentar, precum și prin obligații aplicabile 

deșeurilor de mercur, nu poate fi realizat în 

mod satisfăcător de către statele membre, 

însă poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii, având în vedere natura 

transfrontalieră a poluării cu mercur și 

natura măsurilor care urmează să fie luate, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este definit la 

articolul menționat, prezentul regulament 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului menționat. 

Or. fr 

 

Amendamentul  163 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 



 

PE585.758v01-00 44/144 AM\1100259RO.doc 

RO 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament stabilește măsurile și 

condițiile privind comerțul, fabricarea, 

utilizarea și depozitarea intermediară a 

mercurului, a compușilor mercurului, a 

amestecurilor de mercur, a produselor cu 

adaos de mercur și privind gestionarea 

deșeurilor de mercur. 

Prezentul regulament stabilește măsurile și 

condițiile privind comerțul, fabricarea, 

utilizarea și depozitarea mercurului, a 

compușilor mercurului, a amestecurilor de 

mercur, a produselor cu adaos de mercur și 

privind gestionarea deșeurilor de mercur. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. „compuși ai mercurului” 

înseamnă orice substanță constituită din 

atomi de mercur și unul sau mai mulți 

atomi ai altor elemente chimice, care 

poate fi separată în diferite componente 

numai prin reacții chimice; 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „extracții miniere primare de 

mercur” înseamnă extracția minieră în care 

principalul material vizat este mercurul. 

6. „extracții miniere primare de 

mercur” înseamnă extracția minieră în care 

principalul material vizat este mercurul. 
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Extracția minieră nu trebuie confundată 

cu activitățile de minerit aurifer artizanal 

și la scară redusă sau cu activitățile de 

prelucrare, care nu pot fi considerate 

nesemnificative și care pot presupune 

utilizarea mercurului și a compușilor 

mercurului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  166 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. „depozitare temporară” înseamnă 

depozitarea mercurului sau a compușilor 

mercurului care au fost definiți ca deșeuri 

pentru o perioadă limitată de timp înainte 

de a fi solidificați și eliminați; 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui introdusă o definiție a depozitării temporare, care joacă un rol esențial în 

gestionarea deșeurilor de mercur. Aceasta ar trebui să fie considerată o etapă intermediară 

prealabilă solidificării și eliminării finale. 

 

Amendamentul  167 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. „depozit temporar” înseamnă 

depozitarea deșeurilor de mercur pe o 

perioadă limitată, în așteptarea procesului 

de eliminare finală. 
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Or. fr 

Justificare 

Depozitarea temporară este etapa care precedă faza de tratare a deșeurilor de mercur 

(stabilizarea deșeurilor). Deșeurile de mercur trebuie să fie stabilizate sau parțial stabilizate 

înainte de a fi stocate într-un depozit permanent. 

 

Amendamentul  168 

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

Dantin, Renate Sommer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Primul paragraf nu se aplică exportului 

compușilor mercurului enumerați în anexa 

I, destinați cercetărilor de laborator. 

Primul paragraf nu se aplică exportului 

compușilor mercurului enumerați în 

anexa I, destinați cercetărilor de laborator, 

mercurului din capsulele dozate în 

prealabil pentru generarea in situ de 

amalgame dentare, vaccinurilor și 

substanțelor pentru testarea alergiilor și 

mercurului sau compușilor mercurului 

destinați producției de medicamente 

homeopate și antropozofice sau de 

ingrediente farmaceutice active ale 

acestora. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 3 primul paragraf cuprinde interdicțiile care se aplică exportului de mercur, de 

compuși ai mercurului și de amestecuri enumerate în anexa I, care sunt utilizate, de exemplu, 

ca materii prime în scopuri medicale și nu pot fi înlocuite. Prin urmare, exportul de astfel de 

materii prime și de produse intermediare către societățile din afara UE va fi împiedicat, iar 

disponibilitatea medicamentelor homeopate și antropozofice cu adaos de mercur va scădea. 

Acest lucru trebuie schimbat. 

 

Amendamentul  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 



 

AM\1100259RO.doc 47/144 PE585.758v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Primul paragraf nu se aplică exportului 

de mercur, de compuși ai mercurului și de 

amestecuri de mercur enumerate în 

anexa I și utilizate ca material de bază 

pentru ingredientele farmaceutice active 

în preparatele homeopate produse în 

conformitate cu Farmacopeea 

Europeană, cu condiția respectării 

următoarelor condiții: 

 -  producătorul elaborează și 

prezintă autorității competente naționale 

un raport anual de conformitate cu 

privire la toate activitățile care implică 

utilizarea de mercur; 

 -  medicamentul este autorizat de o 

autoritate competentă națională pentru a 

fi comercializat ca medicament; și 

 -  producătorul respectă cerințele 

stabilite de autoritatea națională 

competentă cu privire la evaluarea 

siguranței pentru astfel de produse. 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Este interzis exportul amestecurilor 

de mercur care nu sunt enumerate în anexa 

I, în scopul recuperării mercurului. 

2. Este interzis exportul, în afara 

Uniunii Europene, a Spațiului Economic 

European și a Elveției, al amestecurilor de 

mercur care nu sunt enumerate în anexa I, 

în scopul recuperării mercurului. 

Or. en 
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Justificare 

Această dispoziție vizează, pe de o parte, interzicerea dumpingului și a transportului inutil pe 

distanțe lungi al mercurului și al compușilor mercurului, și, pe de altă parte, facilitarea 

exportului către țările care dețin o capacitate ridicată de gestionare a deșeurilor de mercur. 

 

Amendamentul  171 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Este interzis importul mercurului și al 

amestecurilor de mercur enumerate în 

anexa I pentru alte utilizări decât 

eliminarea ca deșeu. 

Este interzis importul mercurului, al 

compușilor mercurului și al amestecurilor 

de mercur enumerate în anexa I. 

 Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2028 

este interzis importul mercurului și al 

amestecurilor de mercur enumerate în 

anexa I pentru eliminarea ca deșeu. 

Or. en 

Justificare 

Deși este util să se permită importul mercurului din țările terțe pentru a ajuta aceste țări să 

asigure o eliminare sigură, pe termen lung ar trebui ca aceste țări să fie ajutate să își 

gestioneze autonom deșeurile de mercur, pentru a evita transporturile periculoase. Prin 

urmare, importul pentru eliminare ar trebui să fie limitat la 10 ani. Între timp, țările care 

dispun de tehnologii de solidificare ar trebui să ajute țările terțe să obțină tehnologiile 

necesare pentru a elimina deșeurile de mercur în siguranță în propriile țări. 

 

Amendamentul  172 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Este interzis importul mercurului și al 

amestecurilor de mercur enumerate în 

Este interzis importul mercurului și al 

amestecurilor de mercur precum cele 
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anexa I pentru alte utilizări decât 

eliminarea ca deșeu. 

enumerate în anexa I pentru alte utilizări 

decât eliminarea ca deșeu. 

Or. fr 

Justificare 

Întrucât anumite țări terțe nu dispun de capacitatea financiară și/sau nu produc cantități 

suficiente de deșeuri de mercur pentru a înființa unități de stabilizare, Uniunea trebuie să fie 

în măsură să importe aceste fluxuri în vederea eliminării finale a acestor deșeuri și, astfel, a 

reducerii riscului de poluare. 

 

Amendamentul  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Importul mercurului, al compușilor 

mercurului și al amestecurilor de mercur 

enumerate în anexa I este permis dacă se 

utilizează ca material de bază pentru 

ingredientele farmaceutice active din 

preparatele homeopate produse în 

conformitate cu Farmacopeea 

Europeană, cu condiția respectării 

următoarelor condiții: 

 -  producătorul elaborează și 

prezintă autorității competente naționale 

un raport anual de verificare a 

conformității cu privire la toate activitățile 

care implică utilizarea de mercur; 

 -  medicamentul este autorizat de o 

autoritate competentă națională pentru a 

fi comercializat ca medicament; și 

 -  producătorul respectă cerințele 

stabilite de autoritatea națională 

competentă cu privire la evaluarea 

siguranței pentru astfel de produse. 

Or. en 
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Amendamentul  174 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la primul paragraf, 

importul este permis în oricare dintre 

următoarele situații: 

eliminat 

-  țara exportatoare este parte la 

convenție și mercurul exportat nu provine 

din extracția minieră primară de mercur, 

astfel cum se prevede la articolul 3 

alineatele (3) și (4) din convenție; 

 

-  țara exportatoare nefiind parte la 

convenție a prezentat certificarea faptului 

că mercurul nu provine din extracția 

minieră primară de mercur și nici din 

industria cloroalcalilor, iar statul membru 

importator a acordat o autorizație scrisă 

pentru import. 

 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea amalgamului dentar și alinierea standardelor de export la cele existente deja pe 

piața internă vor reduce cererea de mercur ca materie primă. Prin urmare, cererea internă 

ar putea să fie acoperită prin reciclarea și reutilizarea mercurului. 

 

Amendamentul  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – mercurul și amestecurile de 

mercur enumerate în anexa I sunt 

utilizate pentru fabricarea de produse 

medicamentoase și medicinale, fără a se 

aduce atingere unuia dintre cele două 
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cazuri precedente. 

Or. fr 

 

Amendamentul  176 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Prin derogare de la alineatul (1), 

importul este autorizat doar în cazul în 

care nu mai este disponibil mercur 

provenit din reciclare și cu condiția ca 

utilizarea mercurului importat să fie 

posibilă din punct de vedere tehnic și/sau 

să nu afecteze calitatea produsului. 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a reduce producția de mercur și a încuraja refolosirea mercurului existent, trebuie să 

se utilizeze în mod preferențial mercurul reciclat în UE. Reciclarea mercurului prezintă cel 

puțin trei avantaje: îmbunătățește trasabilitatea mercurului, favorizează reducerea 

depozitelor de deșeuri de mercur stabilizate sau parțial stabilizate și garantează un nivel 

superior de calitate a mercurului grație așa-numitului procedeu de „triplă distilare”. 

 

Amendamentul  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Este interzis importul mercurului 

pentru utilizarea în mineritul aurifer 

artizanal și la scară redusă. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Utilizarea mercurului în mineritul artizanal și de aur la scară mică depinde în primul rând de 

prețul aurului. Dacă UE importă sau nu cantități moderate de mercur din țările semnatare 

ale convenției nu ar avea decât un impact minor asupra consumului din alte părți. 

 

Amendamentul  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Autoritatea națională sau 

autoritățile desemnate în conformitate cu 

articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 

649/2012 îndeplinesc funcțiile 

administrative rezultate din cerințele 

stabilite la alineatele (1) și (2) ale 

prezentului articol. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia identifică mijloacele financiare și 

tehnice pentru a contribui la consolidarea 

capacităților și la transferul de asistență 

tehnică și de tehnologie, în conformitate 

cu obligațiile care decurg din Convenția 

de la Minamata. Comisia, în colaborare 

cu statele membre și cu părțile interesate, 

promovează și facilitează dezvoltarea, 

transferul și distribuirea de tehnologii 

alternative moderne și ecologice , precum 

și accesul la acestea pentru țările 

semnatare în curs de dezvoltare, în special 
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pentru țările cel mai puțin dezvoltate, cu 

scopul de a consolida capacitatea acestora 

de a pune în aplicare în mod eficace 

Convenția de la Minamata. Această 

obligație include toate domeniile și etapele 

de fabricare ale mercurului, inclusiv 

eliminarea ca deșeu. 

Or. en 

Justificare 

Obligația are la bază articolul 14 din Convenția de la Minamata. UE, în calitate de parte 

semnatară dezvoltată, are un rol important în contribuția la consolidarea capacităților, în 

special a țărilor cel mai puțin dezvoltate. 

 

Amendamentul  180 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, de la 1 ianuarie 

2021 sunt interzise exportul, importul și 

fabricarea în Uniune a produselor cu adaos 

de mercur stabilite în anexa II. 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, sunt interzise 

exportul, importul și fabricarea în Uniune a 

produselor cu adaos de mercur stabilite în 

anexa II începând cu datele stabilite în 

aceasta. 

Or. en 

Justificare 

Indicarea datelor în anexă va facilita modificarea, de exemplu anticiparea acestora, după 

caz. 

 

Amendamentul  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, de la 1 ianuarie 

2021 sunt interzise exportul, importul și 

fabricarea în Uniune a produselor cu adaos 

de mercur stabilite în anexa II. 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, de la 

1 ianuarie 2021 sunt interzise exportul, 

importul și fabricarea în Uniune a 

produselor cu adaos de mercur. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să existe o interdicție completă pentru exporturile tuturor produselor cu adaos de 

mercur. O astfel de interdicție ar avea efecte economice neglijabile și astfel s-ar asigura 

faptul că produsele care nu pot fi introduse pe piața UE ar putea fi exportate în continuare, 

ceea ce ar însemna standarde duble. Această modificare presupune eliminarea anexei II. 

 

Amendamentul  182 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, de la 1 ianuarie 

2021 sunt interzise exportul, importul și 

fabricarea în Uniune a produselor cu adaos 

de mercur stabilite în anexa II. 

1. Fără a aduce atingere altor cerințe 

mai stricte prevăzute în alte acte normative 

aplicabile ale Uniunii, sunt interzise 

exportul, importul și fabricarea în Uniune a 

produselor cu adaos de mercur stabilite în 

anexa II. 

Or. en 

Justificare 

Nu există niciun motiv pentru care să se acorde trei ani suplimentari pentru comercializarea 

de produse care au fost interzise în UE. Interdicția asupra exportului, importului și fabricării 

de produse cu adaos de mercur, în conformitate cu anexa II, ar trebui să se aplice de la data 

aplicării prezentului regulament. 
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Amendamentul  183 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- produse esențiale pentru utilizări 

militare și de protecție civilă; 

eliminat 

Or. el 

 

Amendamentul  184 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - medicamente autorizate pentru a fi 

comercializate pe piață de o autoritate 

competentă națională la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, cu 

condiția existenței unor beneficii 

demonstrabile semnificative pentru 

sănătate, la care nu sunt disponibile 

alternative fără mercur, fezabile din punct 

de vedere tehnic. 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - părțile, cu toate acestea, se angajează să 

depună eforturi pentru limitarea 

exporturilor și a importurilor de produse 
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cu adaos de mercur, inclusiv a celor 

menționate în paragraful de mai sus. 

  

Or. el 

Amendamentul  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – produsele medicamentoase și 

medicinale pentru care nu există 

alternativă viabilă fără mercur. 

Or. fr 

Justificare 

Trebuie să se garanteze că acest articol nu se aplică produselor medicinale pentru care nu 

există alternativă și care aduc beneficii importante pentru sănătate. 

 

Amendamentul  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia asigură o evaluare făcută 

de experți cu privire la utilizarea 

mercurului în producerea de vaccinuri, 

astfel cum este menționat și în concluziile 

Consiliului din 24 iunie 2005 și rezoluția 

Parlamentului European din martie 2006, 

pentru a limita această utilizare și, după 

caz, și atunci când există alternative 

sigure, pentru a impune o interdicție 

totală, precum și pentru a sprijini 

cercetarea în opțiuni viabile pentru 

administrarea viitoare de vaccinuri fără 
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thiomersalum cu doze multiple în țările în 

curs de dezvoltare. 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pe baza listei de produse cu adaos 

de mercur stabilite în temeiul 

alineatului (1), Comisia prezintă, după 

caz, o propunere legislativă pentru a 

reglementa toate produsele cu adaos de 

mercur care încă nu sunt reglementate în 

Uniune. 

Or. en 

Justificare 

Comisiei ar trebui să îi revină o obligație clară de a prezenta o propunere cu privire la toate 

produsele cu adaos de mercur care încă nu sunt reglementate. 

 

Amendamentul  189 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă decizii, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, pentru a 

preciza formularele care trebuie să fie 

utilizate în scopul punerii în aplicare a 

articolelor 3 și 4. 

Comisia propune decizii pentru a preciza 

formularele care trebuie să fie utilizate în 

scopul punerii în aplicare a articolelor 3 și 

4. 

Or. fr 
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Amendamentul  190 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 18 

alineatul (2). 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

pragul concentrației maxime permise de 

mercur și de compuși ai mercurului în 

orice combustibili sau deșeuri înainte de 

ardere nu depășește 25 μg/kg 

greutate/greutate (uscată). 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

pragul concentrației maxime permise de 

mercur și de compuși ai mercurului în 
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orice combustibili sau deșeuri înainte de 

ardere nu depășește 25 μg/kg 

greutate/greutate (uscată). 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 17 în 

vederea stabilirii unor cerințe privind 

depozitarea temporară corespunzătoare din 

punct de vedere ecologic a mercurului și a 

compușilor mercurului, cerințe adoptate de 

Conferința părților la convenție, în cazul în 

care Uniunea a susținut decizia în cauză. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 17 în 

vederea stabilirii unor cerințe privind 

depozitarea temporară corespunzătoare din 

punct de vedere ecologic a mercurului și a 

compușilor mercurului, cerințe adoptate de 

Conferința părților la convenție. 

Or. es 

 

Amendamentul  194 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Este interzisă fabricarea și 

introducerea pe piață a produselor cu adaos 

de mercur care nu se regăsesc în orice 

utilizare cunoscută înainte de 1 ianuarie 

2018. 

1. Este interzisă fabricarea și 

introducerea pe piață a produselor cu adaos 

de mercur care nu se regăsesc în orice 

utilizare cunoscută înainte de intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Interdicția asupra fabricării și introducerii pe piață a unor produse cu adaos de mercur 



 

PE585.758v01-00 60/144 AM\1100259RO.doc 

RO 

complet noi, care nu se regăsesc în orice utilizare cunoscută, ar trebui să înceapă la data 

intrării în vigoare a noului regulament, nu doar de la data aplicării, în caz contrar noile 

produse putând fi distribuite în etapa intermediară. Acest lucru ar trebui evitat. 

 

Amendamentul  195 

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

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

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Este interzisă fabricarea și 

introducerea pe piață a produselor cu adaos 

de mercur care nu se regăsesc în orice 

utilizare cunoscută înainte de 1 ianuarie 

2018. 

1. Este interzisă fabricarea și 

introducerea pe piață a produselor cu adaos 

de mercur care nu se regăsesc în orice 

utilizare aprobată înainte de 

1 ianuarie 2018. 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sunt interzise procesele de fabricație care 

presupun utilizarea mercurului și/sau a 

compușilor mercurului, care nu au existat 

înainte de 1 ianuarie 2018. 

Sunt interzise procesele de fabricație care 

presupun utilizarea mercurului și/sau a 

compușilor mercurului, care nu au existat 

înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. 

Or. it 

 

Amendamentul  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prin derogare de la alineatele (1) și 

(2), în cazul în care operatorul economic 

intenționează să producă și/sau să 

introducă pe piață un produs nou cu adaos 

de mercur sau să pună în funcțiune un nou 

proces de fabricație, operatorul notifică 

acest fapt autorităților competente din 

statul membru în cauză și le pune la 

dispoziție următoarele: 

3. Prin derogare de la alineatele (1) și 

(2), în cazul în care operatorul economic 

intenționează să producă și/sau să 

introducă pe piață un produs nou cu adaos 

de mercur sau să pună în funcțiune un nou 

proces de fabricație, operatorul notifică 

acest fapt autorităților competente din 

statul membru în cauză și le pune la 

dispoziție, tot prin derogare de la normele 

privind protecția industrială a 

documentației tehnice, următoarele: 

Or. it 

 

Amendamentul  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - justificarea potrivit căreia nu 

există variante tehnologice pentru 

utilizarea mercurului pentru produs sau 

proces, 

Or. es 

 

Amendamentul  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- o evaluare a riscurilor pentru mediu 

și sănătatea umană; 

- o evaluare a riscurilor și a 

beneficiilor pentru mediu și sănătatea 

umană; 

Or. es 
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Amendamentul  200 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- o evaluare a riscurilor pentru mediu 

și sănătatea umană; 

- o evaluare a riscurilor și 

beneficiilor pentru mediu și sănătatea 

umană; 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - informații despre absența unor 

alternative fără mercur fezabile din punct 

de vedere tehnic care să ofere aceste 

beneficii; 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – informații privind lipsa unei 

alternative fără mercur fezabile din punct 

de vedere tehnic sau economic; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- o explicație detaliată a modului în 

care un astfel de produs trebuie să fie 

fabricat, utilizat sau pus în exploatare sau a 

modului în care un astfel de proces trebuie 

să fie utilizat sau pus în funcțiune pentru a 

se asigura un nivel ridicat de protecție a 

mediului și a sănătății umane. 

- o explicație detaliată a modului în 

care un astfel de produs trebuie să fie 

fabricat, utilizat, pus în exploatare și 

eliminat, sau a modului în care un astfel de 

proces trebuie să fie utilizat sau pus în 

funcțiune pentru a se asigura un nivel 

ridicat de protecție a mediului și a sănătății 

umane. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se țină seama de întregul ciclu de viață al produsului. 

 

Amendamentul  204 

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

Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În urma notificării efectuate de către statul 

membru în cauză, Comisia verifică în 

special dacă s-a demonstrat că noile 

produse cu adaos de mercur sau noul 

proces de fabricație ar aduce beneficii 

semnificative pentru mediu și sănătate și că 

nu sunt disponibile alternative fără mercur 

fezabile din punct de vedere tehnic și 

economic care aduc astfel de beneficii. 

În urma notificării efectuate de către statul 

membru în cauză, Comisia verifică în 

special dacă s-a demonstrat că noile 

produse cu adaos de mercur sau noul 

proces de fabricație ar aduce beneficii 

semnificative pentru mediu și sănătate și că 

nu sunt disponibile alternative fără mercur 

fezabile din punct de vedere tehnic care 

aduc astfel de beneficii. 
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Or. en 

 

Amendamentul  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă decizii, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, pentru a 

preciza dacă este permis noul produs cu 

adaos de mercur sau noul proces de 

fabricație. 

Comisia adoptă decizii, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, pentru a 

preciza dacă este permis noul produs cu 

adaos de mercur sau noul proces de 

fabricație. Statul membru nu poate să 

autorizeze noul product sau proces înainte 

de adoptarea deciziei Comisiei. 

Or. es 

 

Amendamentul  206 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă decizii, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare, pentru a 

preciza dacă este permis noul produs cu 

adaos de mercur sau noul proces de 

fabricație. 

Comisia propune decizii pentru a preciza 

dacă este permis noul produs cu adaos de 

mercur sau noul proces de fabricație. 

Or. fr 

 

Amendamentul  207 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 18 

alineatul (2). 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  208 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- iau măsuri în vederea reducerii și, 

acolo unde este fezabil, eliminarea 

utilizării mercurului și a compușilor 

mercurului, precum și a emisiilor și 

evacuărilor în mediul înconjurător de 

mercur provenit din astfel de activități de 

minerit și de prelucrare; 

- interzic utilizarea mercurului și a 

compușilor mercurului în astfel de 

activități de minerit și de prelucrare; 

Or. en 

Justificare 

Spre deosebire de restul lumii, unde încă există o cantitate mare de mercur utilizat în 

mineritul aurifer artizanal, în UE această practică nu mai este utilizată. Potrivit evaluării de 

impact realizate de Comisie, Franța a interzis deja practica în singurul loc în care era 

utilizată (Guyana Franceză). Ca atare, dreptul UE în această privință este relevant doar în 

măsura în care stabilește calea de urmat la nivel internațional. Prin urmare, nu este adecvat 

să se solicite numai reducerea utilizării de mercur în mineritul aurifer artizanal, ci să se 

interzică complet utilizarea acestuia, astfel cum a fost cazul în Franța. O astfel de abordare 

permite eliminarea automată a tuturor emisiilor și evacuărilor de mercur. 

 

Amendamentul  209 

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

Jan Gerbrandy 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- iau măsuri în vederea reducerii și, 

acolo unde este fezabil, eliminarea 
utilizării mercurului și a compușilor 

mercurului, precum și a emisiilor și 

evacuărilor în mediul înconjurător de 

mercur provenit din astfel de activități de 

minerit și de prelucrare; 

- iau măsuri în vederea reducerii și a 

eliminării treptate a utilizării mercurului și 

a compușilor mercurului, precum și a 

emisiilor și evacuărilor în mediul 

înconjurător de mercur provenit din astfel 

de activități de minerit și de prelucrare; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Începând cu 1 ianuarie 2019 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată. 

1. În termen de 12 luni de la intrarea 

în vigoare a prezentului regulament se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată.  

Or. it 

 

Amendamentul  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Începând cu 1 ianuarie 2019 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată. 

1. Începând cu 1 ianuarie 2018 și 

până la 1 ianuarie 2020, medicii 

stomatologi oferă alternative la 

amalgamul dentar. 

Or. en 
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Amendamentul  212 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Începând cu 1 ianuarie 2019 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată. 

1. Începând cu 1 ianuarie 2019 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată predozată. 

Or. fr 

Justificare 

Termenul „predozată” are rolul de a preciza caracterul de unică folosință al capsulelor, care 

sunt destinate unei singure restaurări dentare și nu pot fi refolosite ulterior. 

 

Amendamentul  213 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Începând cu 1 ianuarie 2019 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată. 

1. Începând cu 1 ianuarie 2018 se 

utilizează numai amalgam dentar sub 

formă încapsulată. 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre se asigură că 

fiecare cabinet dentar le oferă pacienților 

cel puțin următoarele informații cu 

privire la amalgamul dentar și la 

alternative: 

 -  compoziția amalgamului dentar; 

 -  disponibilitatea plombelor 

alternative fără mercur și compoziția lor; 

și 

 -  faptul că utilizarea amalgamului 

dentar nu este indicată pentru dinții de 

lapte, pentru pacienții care au alergii la 

mercur și pentru persoanele cu tulburări 

renale cronice cu clearance renal scăzut. 

Or. en 

Justificare 

Fiecare medic stomatolog ar trebui să fie obligat să informeze pacienții cu privire la natura 

amalgamului dentar și la disponibilitatea alternativelor, precum și la compoziția lor. De 

asemenea, ei ar trebui să furnizeze informații cu privire la contraindicații. 

 

Amendamentul  215 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Începând cu 1 ianuarie 2019, se 

interzice utilizarea amalgamurilor dentare 

pentru restaurare dentară la femeile 

însărcinate și pentru dinții de lapte, cu 

excepția cazului în care medicul 

stomatolog consideră necesară această 

utilizare atunci când nu există alternativă 

viabilă. 

Or. fr 
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Justificare 

Convenția îndeamnă părțile să avanseze în direcția unei reduceri progresive a 

amalgamurilor dentare cu conținut de mercur, însă Comisia este mai puțin ambițioasă în 

acest sens. Pare oportun să se restrângă utilizarea amalgamurilor pentru tratarea grupurilor 

vulnerabile la acele situații justificate pentru care nu există alternativă satisfăcătoare. 

 

Amendamentul  216 

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

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. După un an de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, 

amalgamul dentar nu se utilizează pentru 

tratarea femeilor însărcinate sau care 

alăptează sau a copiilor care urmează un 

tratament al dinților de lapte. 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Începând cu 1 ianuarie 2018, 

amalgamul dentar nu se utilizează pentru 

tratarea copiilor sub 12 ani și a femeilor 

însărcinate și care alăptează. 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 



 

PE585.758v01-00 70/144 AM\1100259RO.doc 

RO 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Începând cu 1 ianuarie 2020, se 

interzice utilizarea amalgamului dentar 

sub orice formă. 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Prin derogare de la alineatul (1a), 

statele membre pot permite utilizarea 

amalgamului dentar în cazul anumitor 

nevoi medicale atunci când nu există alte 

alternative. 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Utilizarea amalgamului dentar 

este eliminată treptat până la 

31 decembrie 2021. 

Or. en 
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Amendamentul  221 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1c. Prin derogare de la alineatele (1a) 

și (1b), utilizarea amalgamului dentar este 

în continuare permisă în cazul în care 

medicul stomatolog consideră că acest 

lucru este necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1c. Începând cu 1 ianuarie 2018 și 

până la 1 ianuarie 2020, precum și în 

cazurile în care se aplică dispozițiile 

alineatului (1b), amalgamul dentar se 

utilizează doar sub formă încapsulată 

dozată în prealabil. 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

(2) Începând cu 1 ianuarie 2021, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 
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reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

reține și de a colecta toate particulele de 

amalgam, inclusiv cele conținute în 

deșeurile lichide. Medicii stomatologi se 

asigură că separatoarele se întrețin astfel 

cum este necesar pentru a se asigura un 

nivel ridicat și continuu de retenție a 

minimum 95 % din particulele de 

amalgam. 

Or. fr 

Justificare 

Numai un nivel ridicat de performanță a separatoarelor de amalgam de-a lungul întregii 

durate de viață a acestora va permite reducerea eficientă a riscului implicat de utilizarea 

amalgamurilor dentare. Este necesar să se clarifice definiția, astfel încât toate reziduurile 

conținute în echipamente și în deșeurile lichide să fie tratate corect. Este necesarăo perioadă 

de tranziție pentru țările care nu dispun de echipamentele necesare. 

 

Amendamentul  224 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

2. Începând cu 1 ianuarie 2018, 

cabinetele dentare care utilizează 

amalgamul dentar sau care elimină 

plombele dentare pe bază de amalgam se 

asigură că unitățile lor sunt dotate cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

2. Începând cu 1 ianuarie 2021, 

cabinetele dentare care utilizează sau 

îndepărtează amalgamul dentar se 

dotează cu separatoare de amalgam care au 

rolul de a reține și de a colecta particulele 

de amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

Or. pl 

Justificare 

Această cerință ar trebui să se aplice numai cabinetelor dentare care folosesc încă 

amalgamul, și ar trebui să fie introdusă într-un termen rezonabil. 

 

Amendamentul  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

2. În termen de 6 luni de la intrarea 

în vigoare a prezentului regulament, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

Or. it 

 

Amendamentul  227 

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

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Începând cu 1 ianuarie 2019, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

un nivel ridicat de retenție. 

2. Începând cu 1 ianuarie 2018, 

cabinetele dentare se dotează cu 

separatoare de amalgam care au rolul de a 

reține și de a colecta particulele de 

amalgam. Aceste separatoare se întrețin 

astfel cum este necesar pentru a se asigura 

o retenție de cel puțin 95 % a particulelor 

de amalgam. 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Julie Girling 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Până cel târziu la 

31 decembrie 2019, Comisia prezintă un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la evaluarea 

fezabilității tehnice, de mediu și 

economice a eliminării treptate a utilizării 

amalgamului dentar în cadrul Uniunii 

până la 31 decembrie 2021. 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Se consideră că separatoarele de 

amalgam și capsulele care sunt conforme 

3. Se consideră că separatoarele de 

amalgam și capsulele care sunt conforme 
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cu standardele EN armonizate sau cu alte 

standarde naționale sau internaționale care 

asigură un nivel echivalent de calitate și de 

retenție îndeplinesc cerințele prevăzute la 

alineatele (1) și (2). 

cu standardele EN armonizate sau cu alte 

standarde naționale sau internaționale care 

asigură un nivel echivalent de calitate și de 

retenție îndeplinesc cerințele prevăzute la 

alineatele (1c) și (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a.  Statele membre pot prevedea 

stimulente fiscale pentru a permite 

stomatologilor să se doteze cu capsulele și 

separatoarele de amalgam menționate în 

prezentul articol. 

Or. it 

 

Amendamentul  231 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Medicii stomatologi sunt 

responsabili pentru ambalarea și 

eliminarea deșeurilor acumulate în 

cabinetele lor și trebuie să se asigure că 

aceste etape se efectuează în condiții care 

respectă mediul. De asemenea, medicii 

stomatologi trebuie să se asigure că 

prestatorii de servicii care colectează 

deșeurile acumulate în cabinetele lor 

respectă reglementările în vigoare. 

Or. fr 
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Amendamentul  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Fără a aduce atingere 

alineatelor (1) și (2), statele membre pot 

limita mai mult utilizarea amalgamului 

dentar atunci când consideră necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Utilizarea amalgamului dentar 

este interzisă începând cu 

31 decembrie 2020. 

Or. it 

 

Amendamentul  234 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Capitolul IIIa 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale 

 Articolul 10a 

 Activități industriale 
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 Toate autorizațiile pentru următoarele 

activități industriale includ condiții care 

asigură faptul că emisiile în aer și în apă 

nu depășesc nivelurile de emisii mai 

stricte asociate celor mai bune tehnici 

disponibile (BAT) pentru mercur, stabilite 

în concluziile revizuite privind BAT: 

 -  marile instalații de ardere 

menționate la articolul 28 din 

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a; 

 -  sectorul fontei și al oțelului care 

fac obiectul activităților specificate la 

punctele 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa I la 

Directiva 2010/75/UE; 

 -  producerea de ciment, var și oxid 

de magneziu care face obiectul 

activităților specificate la punctul 3.1 din 

anexa I la Directiva 2010/75/UE; 

 -  sectorul metalelor neferoase care 

face obiectul activităților specificate la 

punctele 2.1, 2.5 și 6.8 din anexa I la 

Directiva 2010/75/UE. 

 ______________ 

 1a  Directiva 2010/75/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea și controlul 

integrat al poluării) (JO L 334, 

17.12.2010, p. 17). 

Or. en 

Justificare 

Emisiile anuale de mercur din activitățile industriale mari sunt foarte ridicate. Concluziile 

privind BAT stabilesc intervalele de emisii care pot fi obținute în condiții viabile din punct de 

vedere economic și tehnic. Pragul BAT superior corespunde de multe ori nivelurilor de emisii 

negociate care sunt respectate deja de majoritatea instalațiilor din UE, nu nivelurilor fezabile 

în realitate la costuri acceptabile. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și a 

obține reduceri eficace de mercur, toate autorizațiile viitoare ar trebui să se bazeze pe 

niveluri mai stricte privind BAT. 
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Amendamentul  235 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale - marile 

instalații de ardere - emisii în aer 

 Începând cu 1 ianuarie 2021, toate 

autorizațiile pentru centralele de ardere 

menționate la articolul 28 din Directiva 

2010/75/UE includ condiții care asigură 

faptul că emisiile în aer nu depășesc 

următoarele valori-limită: 

 (a)  instalații de ardere cu o putere 

termică instalată totală >300 MWth: 

1 µg/Nm³; 

 (b)  instalații de ardere cu o putere 

termică instalată totală <300 MWth: 3,5 

µg/Nm³. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

calculată pe o perioadă de un an a 

mediilor orare valabile obținute prin 

măsurare continuă. 

 Condițiile standard și cerințele de 

monitorizare care urmează să fie utilizate 

sunt cele stabilite în concluziile revizuite 

privind BAT din documentul de referință 

privind instalațiile mari de ardere. 

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Emisii în aer 

 Începând cu 1 ianuarie 2019, toate 

autorizațiile pentru instalațiile care fac 

obiectul activităților specificate la 

punctele 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa I la 

Directiva 2010/75/UE includ condiții care 

garantează că emisiile în aer în cazul 

mercurului nu depășesc 10 µg/Nm³. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

calculată pe o perioadă de un an a 

mediilor orare valabile obținute prin 

măsurare continuă. 

 Condițiile standard care vor fi utilizate 

sunt cele stabilite în concluziile BAT din 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2012/135/UE1a. 

 ______________ 

 1a Decizia de punere în aplicare 

2012/135/UE a Comisiei din 

28 februarie 2012 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) în temeiul Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului privind emisiile industriale 

pentru producerea fontei și a oțelului, 

JO L 70, 8.3.2012, p. 63. 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Vaccinuri 
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 Societățile farmaceutice nu mai utilizează 

mercurul în vaccinurile pentru copiii sub 

șase ani în cazul în care există alternative 

mai sigure. 

Or. en 

Justificare 

În 1999, Comitetul pentru medicamente de uz uman al Agenției Europene pentru 

Medicamente a considerat că ar fi prudent să se promoveze utilizarea generală a vaccinurilor 

care nu conțin thiomersalum și alți conservanți pe bază de mercur în cea mai scurtă perioadă 

de timp. În Statele Unite, începând din 2001, niciun vaccin pentru copiii cu vârsta sub șase 

ani nu mai conține thiomersalum (cu excepția vaccinurilor împotriva gripei). Prin urmare, 

este important să se stabilească obligații clare pentru societățile farmaceutice, pentru a 

înlocui mercurul din vaccinuri ori de câte ori se poate. 

 

Amendamentul  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10b 

 Emisii în apă 

 Începând cu 1 ianuarie 2021, statele 

membre se asigură că, în ceea ce privește 

instalațiile menționate în 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului1a, 

emisiile de mercur din fluxurile de ape 

reziduale nu depășesc 3 µg/l la punctul de 

evacuare. 

 Aceeași limită se aplică tuturor fluxurilor 

de ape reziduale primite în instalația în 

cauză înainte de amestecarea cu alte 

fluxuri de ape reziduale. 

 Limita se aplică în cazul în care se 

depășește pragul de evacuare a 

mercurului de 1 000 de grame pe an. 

 Valorile-limită ale emisiilor se bazează pe 

o medie zilnică ponderată în funcție de 

debit ale unor eșantioane alcătuite 
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proporțional cu debitul pe 24 de ore. 

 Frecvența de monitorizare și de 

eșantionare stabilită poate fi redusă în 

cazul emisiilor care se demonstrează a fi 

suficient de stabile, în special în cazul în 

care statele membre au pus în aplicare pe 

deplin o interdicție cu privire la 

amalgamul dentar și au adoptat toate 

măsurile adecvate pentru a împiedica 

pătrunderea amalgamului dentar în 

fluxurile de ape reziduale din amonte 

pentru instalația în cauză. 

 ______________ 

 1a Directiva 91/271/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1991 privind 

tratarea apelor urbane reziduale (JO L 

135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10b 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale - fontă 

și oțel - emisii în aer 

 Începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], toate 

autorizațiile pentru instalațiile care fac 

obiectul activităților specificate la 

punctele 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa I la 

Directiva 2010/75/UE includ condiții care 

asigură faptul că emisiile în aer în cazul 

mercurului nu depășesc următoarele 

valori-limită: 

 (a)  10 µg/Nm³ pentru mercur; 

 (b)  5 mg/Nm pentru pulberi. 
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 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

calculată pe o perioadă de un an a 

mediilor orare valabile obținute prin 

măsurare continuă. 

 Condițiile standard care vor fi utilizate 

sunt cele stabilite în concluziile BAT din 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2012/135/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  240 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10c 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale - 

ciment, var și producerea de oxid de 

magneziu - emisii în aer 

 Începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], toate 

autorizațiile pentru instalațiile care fac 

obiectul activităților specificate la punctul 

3.1 din anexa I la Directiva 2010/75/UE 

includ condiții care asigură faptul că 

emisiile în aer în cazul mercurului nu 

depășesc 10 µg/Nm³ pentru mercur. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

calculată pe o perioadă de un an a 

mediilor orare valabile obținute prin 

măsurare continuă. 

 Condițiile standard care vor fi utilizate 

sunt cele stabilite în concluziile BAT din 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2012/163/UE1a. 

 ______________ 
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 1a Decizia de punere în aplicare 

2013/163/UE a Comisiei din 26 martie 

2013 de stabilire a concluziilor privind 

cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 

în temeiul Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind emisiile industriale pentru 

producerea cimentului, varului și oxidului 

de magneziu (JO L 100, 9.4.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10d 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale - metale 

neferoase - emisii în aer 

 Începând cu 1 iulie 2020, toate 

autorizațiile pentru instalațiile care fac 

obiectul activităților specificate la 

punctele 2.1, 2.5 și 6.8 din anexa I la 

Directiva 2010/75/UE includ condiții care 

asigură faptul că emisiile în aer în cazul 

mercurului nu depășesc 10 µg/Nm³. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

calculată pe o perioadă de un an a 

mediilor orare valabile obținute prin 

măsurare continuă. 

 Condițiile standard care vor fi utilizate 

sunt cele stabilite în concluziile BAT din 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2016/1032/UE1a. 

 ______________ 

 1a Decizia de punere în aplicare (UE) 

2016/1032 aComisiei din 13 iunie 2016 de 

stabilire a concluziilor privind cele mai 
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bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul 

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului pentru 

industria metalelor neferoase (JO L 174, 

30.6.2016, p. 32). 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10e 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din activitățile industriale - emisii 

în apă 

 Începând cu 1 ianuarie 2021, toate 

autorizațiile pentru instalațiile menționate 

în anexa I la Directiva 2010/75/UE includ 

condiții care asigură faptul că emisiile de 

mercur în fluxurile de ape reziduale nu 

depășesc următoarele valori-limită înainte 

de punctul de evacuare sau, în cazul 

evacuărilor indirecte, înainte de 

amestecarea cu alte fluxuri de ape 

reziduale: 

 (a)  0,75 µg/l pentru apele reziduale 

provenind din instalațiile care fac obiectul 

activităților specificate la punctele 1.1 și 

1.2 din anexa I la Directiva 2010/75/UE; 

 (b)  0,75 µg/l pentru apele reziduale 

provenind din activitățile care fac obiectul 

activităților specificate la punctul 3 

litera (a) și la punctul 3 litera (b) din 

anexa I la Regulamentul (CE) 

nr. 166/20061a. În cazul în care punctul 3 

litera (b) se referă la lignit, pragul 

suprafeței zonei este modificat la peste 

cinci hectare pentru operațiunile efective 

de extracție și la peste 10 hectare dacă se 

referă la tratarea apelor reziduale 
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provenind din operațiunile miniere care 

au încetat sau vor înceta după 2020; 

 (c)  1 µg/l pentru apele reziduale 

provenind din instalațiile care fac obiectul 

activităților specificate la punctele 4.1, 4.2 

și 6.11 din anexa I la Directiva 

2010/75/UE; 

 (d)  1 µg/l pentru apele reziduale 

provenind din instalațiile care fac obiectul 

activităților specificate la punctele 2.2 și 

2.5 din anexa I la Directiva 2010/75/UE; 

 (e)  3 µg/l pentru celelalte instalații 

care fac obiectul activităților specificate în 

anexa I la Directiva 2010/75/UE în cazul 

în care pragul de eliberare a mercurului 

depășește 800 de grame pe an. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

zilnică ponderată în funcție de debit ale 

unor eșantioane alcătuite proporțional cu 

debitul pe 24 de ore. 

 ______________ 

 1a Regulamentul (CE) nr. 166/2006 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 ianuarie 2006 de 

instituire a unui registru European al 

emisiilor și transferului de poluanți și de 

modificare a Directivelor 91/689/CEE și 

96/61/CE ale Consiliului (JO L 33, 

4.2.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Carolina Punset 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10f 

 Prevenirea și controlul emisiilor de 

mercur din stațiile de epurare a apelor 
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urbane reziduale - emisii în apă 

 Începând cu 1 ianuarie 2021, statele 

membre se asigură că, în ceea ce privește 

instalațiile menționate în Directiva 

91/271/CEE a Consiliului1a, emisiile de 

mercur din fluxurile de ape reziduale nu 

depășesc 3 µg/l la punctul de evacuare 

sau, în cazul evacuărilor indirecte, înainte 

de amestecarea cu alte fluxuri de ape 

reziduale. Aceste limite se aplică în cazul 

depășirii unui prag de evacuare a 

mercurului de 1 000 de grame pe an. 

 Valorile-limită ale emisiilor menționate la 

primul paragraf se bazează pe o medie 

zilnică ponderată în funcție de debit ale 

unor eșantioane alcătuite proporțional cu 

debitul pe 24 de ore. 

 Frecvența de monitorizare și de 

eșantionare stabilită în anexa I poate fi 

redusă în cazul emisiilor care se 

demonstrează a fi suficient de stabile, în 

special în cazul în care statele membre au 

pus în aplicare pe deplin o interdicție cu 

privire la amalgamul dentar și au adoptat 

toate măsurile adecvate pentru a 

împiedica pătrunderea amalgamului 

dentar în fluxurile de ape reziduale din 

amonte pentru instalația în cauză. 

 ______________ 

 1a Directiva 91/271/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1991 privind 

tratarea apelor urbane reziduale (JO L 

135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Deșeurile de mercur Surse ale deșeurilor de mercur 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a se aduce atingere Deciziei 

2000/532/CE a Comisiei44, se consideră 

deșeuri și se elimină fără a se pune în 

pericol sănătatea umană sau mediul, în 

conformitate cu Directiva 2008/98/CE, 

următoarele: 

Se consideră deșeuri și se elimină fără a se 

pune în pericol sănătatea umană sau 

mediul, în conformitate cu Directiva 

2008/98/CE, următoarele: 

__________________ __________________ 

44 Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 

mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE 

de stabilire a unei liste de deșeuri în 

temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile 

și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de 

stabilire a unei liste de deșeuri periculoase 

în temeiul articolului 1 alineatul (4) din 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind 

deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, 

p. 3). 

44 Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 

mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE 

de stabilire a unei liste de deșeuri în 

temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile 

și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de 

stabilire a unei liste de deșeuri periculoase 

în temeiul articolului 1 alineatul (4) din 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind 

deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, 

p. 3). 

Or. en 

 

Amendamentul  246 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a se aduce atingere Deciziei 

2000/532/CE a Comisiei44, se consideră 

deșeuri și se elimină fără a se pune în 

pericol sănătatea umană sau mediul, în 

conformitate cu Directiva 2008/98/CE, 

următoarele: 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

__________________ __________________ 

44 Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 

3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE 

de stabilire a unei liste de deșeuri în 

temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile 

și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de 

stabilire a unei liste de deșeuri periculoase 

în temeiul articolului 1 alineatul (4) din 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind 

deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, 

p. 3). 

 

Or. fr 

Justificare 

Termenul „produs” trebuie înlocuit cu „deșeu” pentru a se evita orice confuzie între cele două 

noțiuni, care sunt reglementate de norme distincte. Versiunea în limba română nu conține 

această ambiguitate. 

 

Amendamentul  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a.  Comisia este împuternicită să 

adopte, cel târziu la 1 ianuarie 2019, acte 

delegate în conformitate cu articolul 17 

din prezentul regulament, pentru a 

completa acest regulament prin stabilirea 

unor praguri pentru nivelurile de mercur 

din deșeurile care conțin sau care sunt 

contaminate cu compuși ai mercurului și 
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prin adoptarea unor cerințe pentru 

gestionarea ecologică a unor astfel de 

fluxuri de ape reziduale. 

Or. en 

 

Amendamentul  248 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Societățile comerciale care își 

desfășoară activitatea în sectoarele 

industriale menționate la articolul 11 

literele (a), (b) și (c) transmit în fiecare an, 

până la 31 mai, autorităților competente ale 

statelor membre în cauză date referitoare la 

cantitatea totală de deșeuri depozitate în 

fiecare instalație și trimisă la instalații 

individuale de depozitare temporară sau 

permanentă, precum și locația și datele de 

contact ale acestor instalații. 

1. Societățile comerciale care își 

desfășoară activitatea în sectoarele 

industriale menționate la articolul 11 

literele (a), (b) și (c) transmit în fiecare an, 

până la 31 mai, autorităților competente ale 

statelor membre în cauză date referitoare la 

cantitatea totală de deșeuri depozitate în 

fiecare instalație și trimisă la instalații 

individuale de depozitare temporară, la 

instalații de solidificare și de eliminare 

finală, precum și locația și datele de 

contact ale acestor instalații. 

Or. en 

Justificare 

Raportarea ar trebui să includă transferurile către instalațiile de solidificare. Având în 

vedere cerința de solidificare, nu ar trebui să mai existe nicio depozitare permanentă, ci doar 

o eliminare finală. 

 

Amendamentul  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Eliminarea deșeurilor de mercur Depozitarea temporară a deșeurilor de 
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mercur 

Or. es 

 

Amendamentul  250 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Deșeurile de mercur sunt 

depozitate permanent în stare solidificată 

în mine de sare adaptate pentru 

eliminarea mercurului sau în formațiuni 

de rocă dură subterane care să ofere un 

nivel de siguranță și izolare echivalent cu 

cel al minelor de sare. 

Or. en 

 

Amendamentul  251 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Deșeurile de mercur sunt supuse 

procesului de solidificare în sulfură de 

mercur înainte de orice eliminare. 

Or. en 

Justificare 

Deșeurile de mercur pur se află în stare lichidă. Deșeurile nu ar trebui să fie eliminate sau 

depozitate ca atare, cu excepția unei depozitări temporare în așteptarea solidificării pentru a 

ține seama de capacitatea limitată de solidificare. Mai multe societăți oferă tehnologii de 

solidificare care transformă mercurul lichid în sulfură de mercur inert. Pentru a evita o 

înțelegere divergentă a termenului de „solidificare”, ar trebui specificat produsul final al 
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solidificării. 

 

Amendamentul  252 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate în unul din următoarele 

moduri: 

1. Prin derogare de la alineatul (-1) și 

de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din 

Directiva 1999/31/CE, deșeurile de mercur 

pot fi depozitate temporar în formă lichidă 

pe o perioadă de până la cinci ani, cu 

condiția respectării unor cerințe specifice 

pentru depozitarea temporară a deșeurilor 

de mercur, în conformitate cu anexele I, 

II și III la directiva respectivă, în 

instalațiile supraterane destinate 

depozitării temporare a mercurului și 

dotate în acest scop. 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate în unul din următoarele moduri: 

(1) Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate temporar, pe o perioadă de 

maximum zece ani, în conformitate cu 

obligațiile specifice depozitării temporare 

a deșeurilor de mercur prevăzute în 

anexele I, II și III la această directivă, în 

unul din următoarele moduri: 

Or. fr 
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Amendamentul  254 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate în unul din următoarele 

moduri: 

1. Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate temporar pe o perioadă de până 

la cinci ani în instalațiile supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop în 

vederea solidificării înainte de eliminarea 

finală. 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să existe o depozitare subterană a deșeurilor de mercur lichid, nici temporară, 

nici permanentă. Deșeurile care nu se văd, se uită! Deșeurile de mercur lichid sunt extrem de 

toxice, iar minele de sare nu sunt sigure, după cum s-a văzut în cazul minei Asse din 

Germania și al minei Stocamine din Franța. Depozitarea temporară în vederea solidificării 

ar trebui realizată doar în instalații supraterane adecvate. Având în vedere capacitățile de 

solidificare deja disponibile sau gata de fi puse pe piață, depozitarea temporară este 

necesară numai pe o perioadă de maximum cinci ani. 

 

Amendamentul  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate în unul din următoarele 

moduri: 

1. Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate temporar, până la cinci ani, în 

instalații de suprafață destinate acestui 

scop și dotate în acest scop. 
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Or. es 

Justificare 

În prezent, depozitarea temporară a deșeurilor de mercur nu este încadrată în timp. Acest 

lucru este necesar, prin stabilirea unui termen maxim suficient pentru industrie. În plus, nu 

trebuie permisă depozitarea temporară a deșeurilor de mercur în instalații subterane, din 

cauza riscurilor majore pe care le implică și care sunt descrise în amendamentul la 

articolul 13a. 

 

Amendamentul  256 

Albert Deß 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi 

depozitate în unul din următoarele moduri: 

(1) Prin derogare de la articolul 5 

alineatul (3) litera (a) din Directiva 

1999/31/CE și împreună cu un plan 

pentru depozitarea permanentă a 

deșeurilor în stare solidă și un interval de 

timp, deșeurile de mercur pot fi depozitate 

în unul din următoarele moduri: 

Or. de 

Justificare 

Eliminarea permanentă în stare solidă este preferabilă din motive de protejare a mediului 

înconjurător și a sănătății. Planul pentru o astfel de eliminare trebuie documentat înainte de 

depozitarea temporară în stare lichidă. 

 

Amendamentul  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

eliminat 
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adaptate pentru eliminarea mercurului 

sau în formațiuni de rocă dură subterane 

care să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de 

sare; 

Or. es 

Justificare 

În prezent, depozitarea temporară a deșeurilor de mercur nu este încadrată în timp. Acest 

lucru este necesar, prin stabilirea unui termen maxim suficient pentru industrie. În plus, nu 

trebuie permisă depozitarea temporară a deșeurilor de mercur în instalații subterane, din 

cauza riscurilor majore pe care le implică și care sunt descrise în amendamentul la 

articolul 13a. 

 

Amendamentul  258 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului 

sau în formațiuni de rocă dură subterane 

care să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de 

sare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să existe o depozitare subterană a deșeurilor de mercur lichid, nici temporară, 

nici permanentă. Deșeurile care nu se văd, se uită! Deșeurile de mercur lichid sunt extrem de 

toxice, iar minele de sare nu sunt sigure, după cum s-a văzut în cazul minei Asse din 

Germania și al minei Stocamine din Franța. Depozitarea temporară în vederea solidificării 

ar trebui realizată numai în instalații supraterane adecvate. 

 

Amendamentul  259 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului 

sau în formațiuni de rocă dură subterane 

care să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de 

sare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului sau 

în formațiuni de rocă dură subterane care 

să ofere un nivel de siguranță și izolare 

echivalent cu cel al minelor de sare; 

(a) în mine de sare adaptate pentru 

eliminarea mercurului sau în formațiuni de 

rocă dură subterane care să ofere un nivel 

de siguranță și izolare echivalent cu cel al 

minelor de sare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului 

(a) temporar și pentru cel mult 12 luni, 

în instalații supraterane adecvate, în care 

mercurul lichid se solidifică și se 
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sau în formațiuni de rocă dură subterane 

care să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de 

sare; 

stabilizează înainte de a fi depozitat în 

conformitate cu litera (b); 

Or. it 

 

Amendamentul  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului sau 

în formațiuni de rocă dură subterane care 

să ofere un nivel de siguranță și izolare 

echivalent cu cel al minelor de sare; 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

șase luni și mai mică de cinci ani, sau 

permanent, în mine de sare adaptate pentru 

eliminarea mercurului sau în formațiuni de 

rocă dură subterane care să ofere un nivel 

de siguranță și izolare echivalent cu cel al 

minelor de sare; 

Or. en 

Justificare 

Depozitarea temporară ar trebui să fie temporară, adică se impune atât o limită de timp 

inferioară, cât și una superioară. 

 

Amendamentul  263 

Albert Deß 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) temporar, pe o durată mai mare de 

un an, sau permanent, în mine de sare 

adaptate pentru eliminarea mercurului sau 

în formațiuni de rocă dură subterane care 

să ofere un nivel de siguranță și izolare 

echivalent cu cel al minelor de sare; 

(a) temporar până la un an, în mine de 

sare adaptate pentru eliminarea mercurului 

sau în formațiuni de rocă dură subterane 

care să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de sare, 
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Or. de 

Justificare 

Depozitarea temporară a mercurului lichid trebuie permisă astfel încât să existe opțiuni de 

depozitare care îndeplinesc condițiile tehnice solicitate atunci când lipsește capacitatea (de 

exemplu temporară) de solidificare a mercurului (transformare în cinabru).  

Amendamentul  264 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

eliminat 

Or. en 

[În conexiune cu amendamentul depus de același autor la partea introductivă la articolul 13 

alineatul (1)]. 

Justificare 

Se propune ca posibilitatea de a depozita temporar deșeurile de mercur în instalații 

supraterane să fie mutată în partea introductivă. Menținerea acestei dispoziții nu mai este 

deci necesară. 

 

Amendamentul  265 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

eliminat 

Or. es 

Justificare 

În prezent, depozitarea temporară a deșeurilor de mercur nu este încadrată în timp. Acest 

lucru este necesar, prin stabilirea unui termen maxim suficient pentru industrie. În plus, nu 

trebuie permisă depozitarea temporară a deșeurilor de mercur în instalații subterane, din 

cauza riscurilor majore pe care le implică și care sunt descrise în amendamentul la 

articolul 13a. 

 

Amendamentul  267 

Albert Deß 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

(b) în instalații supraterane destinate 

depozitării mercurului și dotate în acest 

scop, precum și fie în apropierea 

operatorului care solidifică deșeurile, fie 

a operatorului unde are loc eliminarea 

permanentă. 

Or. de 

Justificare 

Se va susține depozitarea temporară a mercurului lichid în apropierea instalațiilor de 

solidificare sau a instalațiilor pentru eliminare permanentă.  
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Amendamentul  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

(b) permanent, în formă solidă și 

stabilizată, în mine de sare adaptate 

pentru eliminarea mercurului sau în 

formațiuni subterane de roci dure 

capabile să ofere un nivel de siguranță și 

izolare echivalent cu cel al minelor de 

sare; 

Or. it 

Amendamentul  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

(b) temporar, pe o durată mai mare 

șase luni și mai mică de cinci ani, în 

instalații supraterane destinate depozitării 

temporare a mercurului și dotate în acest 

scop. 

Or. en 

Justificare 

Depozitarea temporară ar trebui să fie temporară, adică se impune atât o limită de timp 

inferioară, cât și una superioară. 

 

Amendamentul  270 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) temporar, în instalații supraterane 

destinate depozitării temporare a 

mercurului și dotate în acest scop. 

(b) în instalații supraterane destinate 

depozitării temporare a mercurului și 

dotate în acest scop. 

Or. fr 

 

Amendamentul  271 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cerințele specifice pentru 

depozitarea temporară a deșeurilor de 

mercur, astfel cum sunt prevăzute în 

anexele I, II și III la Directiva 

1999/31/CE, se aplică instalațiilor de 

depozitare permanentă menționate la 

alineatul (1) litera (a) din prezentul 

articol, în condițiile menționate în 

continuare în următoarele anexe la 

această directivă: 

eliminat 

(a)  Se aplică anexa I secțiunea 8 

(prima, a treia și a cincea liniuță) și anexa 

II la Directiva 1999/31/CE; 

 

(b)  Anexa I secțiunea 8 (a doua, a 

patra și a șasea liniuță) și anexa III 

secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE se 

aplică numai în cazul în care se consideră 

necesar de către autoritățile competente 

ale statelor membre responsabile cu 

punerea în aplicare a acestei directive. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Michel Dantin 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cerințele specifice pentru 

depozitarea temporară a deșeurilor de 

mercur, astfel cum sunt prevăzute în 

anexele I, II și III la Directiva 

1999/31/CE, se aplică instalațiilor de 

depozitare permanentă menționate la 

alineatul (1) litera (a) din prezentul 

articol, în condițiile menționate în 

continuare în următoarele anexe la 

această directivă: 

(2) Depozitarea temporară este 

autorizată doar în cazul în care deșeurile 

de mercur au fost stabilizate sau parțial 

stabilizate, în mine de sare adaptate 

pentru eliminarea mercurului sau în 

formațiuni de rocă dură subterane care să 

ofere un nivel de siguranță și izolare 

echivalent cu cel al minelor de sare. 

 Operatorii instalațiilor care efectuează 

stabilizarea mercurului trebuie să creeze, 

în cadrul registrului prevăzut la articolul 

35 din Directiva 2008/98/CE, un registru 

care să conțină următoarele informații: 

Or. fr 

Justificare 

În UE sunt în curs de dezvoltare noi instalații și tehnici de stabilizare. Volumul mare de 

deșeuri de mercur care se va acumula în urma aplicării interdicțiilor stabilite în prezentul 

regulament va putea, așadar, să fie tratat în vederea eliminării finale într-un termen mai mic 

de zece ani și, prin urmare, nu justifică depozitarea permanentă a mercurului lichid. Această 

măsură este coerentă cu orientările adoptate în 2015 în cadrul Convenției de la Basel. 

 

Amendamentul  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cerințele specifice pentru 

depozitarea temporară a deșeurilor de 

mercur, astfel cum sunt prevăzute în 

anexele I, II și III la Directiva 1999/31/CE, 

se aplică instalațiilor de depozitare 

permanentă menționate la alineatul (1) 

litera (a) din prezentul articol, în 

2. Cerințele specifice pentru 

depozitarea temporară a deșeurilor de 

mercur sunt cele prevăzute în anexa I 

secțiunea 8, în anexa II și în anexa III 

secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE. 
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condițiile menționate în continuare în 

următoarele anexe la această directivă: 

Or. es 

Justificare 

Cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur sunt prevăzute deja 

în anexele la Directiva 1999/31/CE. Nu există nicio justificare pentru ca acest regulament să 

fie mai puțin exigent decât directiva. 

 

Amendamentul  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Se aplică anexa I secțiunea 8 

(prima, a treia și a cincea liniuță) și anexa 

II la Directiva 1999/31/CE; 

eliminat 

Or. es 

Justificare 

Cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur sunt prevăzute deja 

în anexele la Directiva 1999/31/CE. Nu există nicio justificare pentru ca acest regulament să 

fie mai puțin exigent decât directiva. 

 

Amendamentul  275 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Se aplică anexa I secțiunea 8 

(prima, a treia și a cincea liniuță) și anexa 

II la Directiva 1999/31/CE; 

(a) pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur primit: 

 (i) originea și cantitatea deșeurilor de 
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mercur primite; 

 (ii) numele și datele de contact ale 

furnizorului. 

Or. fr 

 

Amendamentul  276 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Se aplică anexa I secțiunea 8 

(prima, a treia și a cincea liniuță) și anexa 

II la Directiva 1999/31/CE; 

(a) Se aplică anexa I secțiunea 8 

(prima, a treia, a cincea și a șasea liniuță) 

și anexa II la Directiva 1999/31/CE; 

Or. en 

[În conexiune cu amendamentul la alineatul (2) litera (b) depus de același autor]. 

Justificare 

Amendamentul devine caduc în cazul în care depozitarea subterană permanentă a deșeurilor 

de mercur rămâne posibilă în continuare. Anexa I secțiunea 8 a șasea liniuță prevede, în ceea 

ce privește depozitarea temporară a mercurului metalic, că „depozitarea containerelor se 

efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie ușor de realizat”. Având în vedere 

problemele întâmpinate în mai multe mine de sare, acest lucru ar trebui să fie obligatoriu 

pentru orice depozitare permanentă, fără ca decizia privind oportunitatea în acest sens să fie 

lăsată la latitudinea autorităților competente. 

 

Amendamentul  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Anexa I secțiunea 8 (a doua, a 

patra și a șasea liniuță) și anexa III 

secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE se 

aplică numai în cazul în care se consideră 

eliminat 
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necesar de către autoritățile competente 

ale statelor membre responsabile cu 

punerea în aplicare a acestei directive. 

Or. es 

Justificare 

Cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur sunt prevăzute deja 

în anexele la Directiva 1999/31/CE. Nu există nicio justificare pentru ca acest regulament să 

fie mai puțin exigent decât directiva. 

 

Amendamentul  278 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Anexa I secțiunea 8 (a doua, a 

patra și a șasea liniuță) și anexa III 

secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE se 

aplică numai în cazul în care se consideră 

necesar de către autoritățile competente 

ale statelor membre responsabile cu 

punerea în aplicare a acestei directive. 

(b) pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur stabilizate care ies din 

instalație: 

 (i) cantitatea de deșeuri de mercur 

stabilizate și conținutul în mercur al 

acestora; 

 (ii) destinația și operațiunile de 

eliminare preconizate pentru deșeurile de 

mercur stabilizate; 

 (iii) certificatul furnizat de operatorul 

responsabil pentru depozitarea 

permanentă a deșeurilor de mercur 

solidificate, astfel cum se prevede la 

articolul 1b. 

Or. fr 

 

Amendamentul  279 

Michèle Rivasi 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Anexa I secțiunea 8 (a doua, a patra 

și a șasea liniuță) și anexa III secțiunea 6 la 

Directiva 1999/31/CE se aplică numai în 

cazul în care se consideră necesar de către 

autoritățile competente ale statelor membre 

responsabile cu punerea în aplicare a 

acestei directive. 

(b) Anexa I secțiunea 8 (a doua și a 

patra liniuță) și anexa III secțiunea 6 la 

Directiva 1999/31/CE se aplică numai în 

cazul în care se consideră necesar de către 

autoritățile competente ale statelor membre 

responsabile cu punerea în aplicare a 

acestei directive. 

Or. en 

[În conexiune cu amendamentul la alinatul (2) litera (a) depus de același deputat]. 

Justificare 

Amendamentul devine caduc în cazul în care depozitarea permanentă subterană a deșeurilor 

de mercur rămâne posibilă în continuare. Anexa I secțiunea 8 a șasea liniuță prevede, în ceea 

ce privește depozitarea temporară a mercurului metalic, că „depozitarea containerelor se 

efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie ușor de realizat”. Având în vedere 

problemele întâmpinate în mai multe mine de sare, acest lucru ar trebui să fie obligatoriu 

pentru orice depozitare permanentă, fără ca decizia privind oportunitatea în acest sens să fie 

lăsată la latitudinea autorităților competente. 

 

Amendamentul  280 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) cantitatea de deșeuri de mercur 

depozitate în instalație la sfârșitul fiecărei 

luni. 

Or. fr 

 

Amendamentul  281 

Michel Dantin 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) Operatorul instalației transmite 

registrul autorităților desemnate de statul 

membru până la 31 ianuarie. 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a asigura trasabilitatea mercurului de-a lungul întregului lanț de tratare a deșeurilor, 

trebuie să se introducă un registru în vederea centralizării și a uniformizării informațiilor 

necesare pentru o astfel de monitorizare, în special pentru a se responsabiliza fiecare actor 

implicat în acest proces. 

 

Amendamentul  282 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Operatorii de instalații 

responsabili pentru depozitarea 

permanentă a deșeurilor de mercur 

trebuie să întocmească, imediat după 

efectuarea operațiunii de eliminare, un 

certificat care atestă că întregul lot de 

deșeuri de mercur a fost introdus într-un 

depozit permanent în conformitate cu 

Directiva 1999/31/CE, furnizând 

informații privind locul de depozitare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Deșeurile de mercur se plasează în 

loturi de depozitare, proces urmat de 

sigilarea și rambleiajul camerei de 

depozitare, care nu este lăsată deschisă pe 

o perioadă mai mare de șase luni. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a proteja sănătatea umană și mediul împotriva emisiilor de mercur, în depozitele 

subterane se depozitează doar mercurul solidificat. 

 

Amendamentul  284 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre și societățile care 

oferă tehnologii de solidificare 

promovează utilizarea solidificării 

deșeurilor de mercur lichid în țările terțe. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca statele membre în care există societăți care oferă tehnologii de solidificare 

să contribuie la asigurarea transferului de tehnologie necesar către țările terțe în vederea 

solidificării deșeurilor de mercur lichid. 

 

Amendamentul  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Fără a aduce atingere 

alineatelor (2) și (2a) de la prezentul 

articol, mercurul metalic depozitat 

permanent este transformat în sulfură de 

mercur (HgS) prin stabilizare sau 

solidificare înainte de depozitare. 

Mercurul trebuie să fie depozitat doar în 

depozite subterane autorizate, în minele 

de sare sau formațiunile de rocă dură în 

cazul cărora s-a demonstrat siguranța pe 

termen lung în conformitate cu anexa A 

la Decizia 2003/33/CE a Consiliului1a. 

 _______________ 

 1a Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 

19 decembrie 2002 de stabilire a unor 

criterii și proceduri de admitere a 

deșeurilor în depozitele de deșeuri, în 

conformitate cu articolul 16 și cu anexa II 

la Directiva 1999/31/CE (JO L 11, 

16.1.2003, p. 27). 

Or. en 

Justificare 

Stabilizarea sau solidificarea mercurului metalic este eficace pentru a reduce semnificativ în 

primul rând riscul eliberării mercurului în mediu, dar și riscul reintroducerii sale pe piață. 

 

Amendamentul  286 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului, până la data de 1 

ianuarie 2023, un raport privind 

necesitatea de a modifica perioada 

prevăzută la alineatul (1). Comisia poate 

anexa o propunere legislativă la raportul 
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respectiv. 

Or. fr 

Justificare 

Această clauză permite să se revizuiască, dacă este necesar, durata perioadei de tranziție în 

funcție de progresul înregistrat în tratarea depozitelor existente. Obiectivul constă tocmai în 

reducerea recuperării mercurului prin filiere ilegale. 

 

Amendamentul  287 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) Comisia se asigură, până cel târziu 

la 1 ianuarie 2019, în acord cu dispozițiile 

prezentului regulament și cu legislația în 

vigoare a Uniunii, că trasabilitatea 

deșeurilor de mercur este garantată de-a 

lungul întregului lanț și pentru toți actorii 

implicați. 

 În cazul constatării unui vid juridic, 

Comisia introduce, prin intermediul unor 

acte delegate, un sistem de declarare și de 

monitorizare a deșeurilor de mercur. 

Acest sistem inventariază intrările și 

ieșirile de deșeuri de mercur pentru 

fiecare actor implicat de-a lungul 

întregului lanț, în special pentru 

producătorii de deșeuri, operatorii care se 

ocupă de colectarea deșeurilor, operatorii 

care realizează depozitarea temporară, 

operatorii instalațiilor de stabilizare și 

operatorii responsabili cu depozitarea 

permanentă. Raportul stabilește cantitatea 

de deșeuri de mercur deținută de fiecare 

dintre persoane sau entități și în toate 

etapele. 

Or. fr 
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Justificare 

Trasabilitatea este o componentă esențială. Cu toate acestea, EPRTR nu pare să fie 

instrumentul cel mai bine adaptat pentru deșeurile de mercur, întrucât inventariază 

cantitățile de deșeuri de mercur, iar nu cantitățile de mercur conținute în deșeuri. În plus, 

EPRTR se aplică exclusiv în cazul instalațiilor cu un anumit tonaj minim de deșeuri. Micile 

instalații și actorii non industriali (de exemplu, medicii stomatologi) nu ar fi luați în calcul de 

acest sistem. 

 

Amendamentul  288 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Raportarea de către operatorii de deșeuri 

 1.  Operatorii instalațiilor care 

desfășoară activități de depozitare 

temporară, solidificare sau eliminare 

finală a deșeurilor de mercur solidificat 

creează, ca parte din obligația de păstrare 

a evidenței în conformitate cu articolul 35 

din Directiva 2008/98/CE, un registru 

care include următoarele informații: 

 (a)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur primit: 

 i)  originea și cantitatea deșeurilor de 

mercur primite; 

 ii)  numele și datele de contact ale 

furnizorului; 

 iii)  numele și datele de contact ale 

proprietarului deșeurilor depozitate 

temporar; 

 (b)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur care părăsește instalația de 

depozitare temporară: 

 i)  cantitatea deșeurilor de mercur și 

conținutul de mercur; 

 ii)  destinația deșeurilor de mercur; 

 iii) certificatul furnizat de operatorul 
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de la destinație; 

 (c)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur solidificat care părăsește 

instalația: 

 i)  cantitatea deșeurilor de mercur 

solidificat și conținutul de mercur; 

 ii)  destinația și operațiunea de 

eliminare preconizată a deșeurilor de 

mercur solidificat; 

 iii)  certificatul furnizat de operatorul 

care desfășoară operațiunile de eliminare 

permanentă a deșeurilor de mercur 

solidificat, în conformitate cu 

alineatul (2); 

 (d)  cantitatea deșeurilor de mercur 

depozitate în instalație la finalul fiecărei 

luni. 

 Operatorul instalației transmite registrul 

autorității desemnate de statul membru în 

fiecare an, până la 31 ianuarie. 

 2.  Operatorii instalațiilor care 

desfășoară activități de eliminare finală a 

deșeurilor de mercur solidificat 

eliberează, imediat după finalizarea 

operațiunii de eliminare, un certificat 

care atestă că întregul transport al 

deșeurilor de mercur solidificat face 

obiectul unei eliminări finale, în 

conformitate cu Directiva 1999/31/CE, și 

care include informații referitoare la locul 

eliminării. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui stabilite cerințe anuale de raportare clare inclusiv pentru instalațiile de depozitare 

și de solidificare temporară, pentru a monitoriza progresele înregistrate în materie de 

solidificare și eliminare finală. 

 

Amendamentul  289 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Informații despre operatorii de depozitare 

și de eliminare a deșeurilor de mercur 

 1.  Operatorii instalațiilor care 

desfășoară activități de depozitare 

temporară sau de solidificare a deșeurilor 

de mercur solidificate creează, ca parte 

din obligația de păstrare a evidenței în 

conformitate cu articolul 35 din Directiva 

2008/98/CE, un registru, care include 

următoarele informații: 

 (a)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur primit: 

 (i)  originea și cantitatea deșeurilor de 

mercur primite; 

 (ii)  numele și datele de contact ale 

furnizorului; 

 (b)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur solidificat care părăsește 

instalația: 

 (i) cantitatea deșeurilor de mercur 

solidificat și conținutul de mercur; 

 (ii)  destinația și operațiunea de 

eliminare preconizată a deșeurilor de 

mercur solidificat; 

 (iii)  certificatul furnizat de operatorul 

care desfășoară operațiunile de depozitare 

permanentă a deșeurilor de mercur 

solidificat, în conformitate cu 

alineatul (2); 

 (c)  pentru fiecare transport de deșeuri 

de mercur care părăsește instalația de 

depozitare temporară: 

 (i)  cantitatea deșeurilor de mercur și 

conținutul de mercur; 

 (ii)  destinația și operațiunea de 

eliminare preconizată a deșeurilor de 
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mercur; 

 (iii)  certificatul furnizat de operatorul 

care desfășoară operațiunile de depozitare 

temporară a deșeurilor de mercur; 

 (d)  cantitatea deșeurilor de mercur 

depozitate în instalație la finalul fiecărei 

luni. 

 Operatorul instalației transmite registrul 

autorității desemnate de statul membru în 

fiecare an, până la 31 ianuarie. 

 2.  Operatorii instalațiilor care 

desfășoară activități de depozitare 

permanentă a deșeurilor de mercur 

eliberează, imediat după finalizarea 

operațiunii de eliminare, un certificat 

care atestă că întregul transport al 

deșeurilor de mercur face obiectul unei 

depozitări permanente, în conformitate cu 

Directiva 1999/31/CE, și care include 

informații referitoare la locul eliminării. 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Depozitarea temporară (eliminarea) 

deșeurilor de mercur 

 1.  Deșeurile de mercur pot fi 

depozitate permanent doar după ce au fost 

supuse unui tratament de stabilizare și 

solidificare. 

 2.  Tratamentul pentru stabilizarea și 

solidificarea deșeurilor de mercur trebuie 

să se desfășoare în instalații supraterane 

și în conformitate cu prevederile 

Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. 
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 3.  Deșeurile de mercur, odată 

stabilizate și solidificate, pot fi depozitate 

permanent doar în instalații supraterane 

destinate acestui scop și dotate 

corespunzător sau în instalații subterane 

care oferă un nivel de siguranță 

echivalent cu cel al instalațiilor 

supraterane. 

 4.  Cerințele pentru depozitarea 

permanentă a deșeurilor de mercur, odată 

stabilizate și solidificate, sunt cele 

prevăzute în Directiva 1999/31/CE. 

 5.  Până la 31 decembrie 2020, 

Comisia elaborează un raport de evaluare 

privind siguranța diferitelor variante 

pentru depozitarea permanentă a 

deșeurilor de mercur menționate la 

alineatul (3), inclusiv a minelor de sare. 

În acest raport, trebuie să se aibă în 

vedere riscurile asociate depozitării 

subterane, precum apropierea apelor 

subterane, probabilitatea infiltrațiilor de 

apă, structura slabă a acoperirii 

stâncoase, coroziunea recipientelor și 

dificultatea intervenției în caz de urgență. 

Pe baza concluziilor raportului și în 

conformitate cu legislația Uniunii, 

Comisia prezintă o propunere de 

modificare a prezentului regulament și, 

după caz, a Directivei 1999/31/CE. 

Or. es 

Justificare 

Mercurul este lichid, ceea ce implică riscuri mai mari la gestionarea lui ca deșeu față de 

situația în care ar fi fost în stare solidă. Directiva 1999/31/CE interzice primirea de deșeuri 

lichide la gropile de gunoi. Depozitarea permanentă trebuie permisă doar în cazul în care 

deșeurile de mercur au fost supuse în prealabil unui tratament de stabilizare și solidificare. 

Propunerea consideră depozitarea subterană ca variantă preferabilă și stabilește minele de 

sare ca „standard” de siguranță. Aceste două elemente ale propunerii nu sunt suficient 

justificate. 

 

Amendamentul  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă regimul 

sancțiunilor care se aplică în cazul 

nerespectării dispozițiilor prezentului 

regulament și iau toate măsurile necesare 

pentru a asigura aplicarea acestora. 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, 

proporționale și disuasive. Statele membre 

notifică Comisiei aceste dispoziții până la 

[xxx] și o informează fără întârziere cu 

privire la orice modificare ulterioară a 

acestora. 

Statele membre adoptă regimul 

sancțiunilor care se aplică în cazul 

nerespectării dispozițiilor prezentului 

regulament și iau toate măsurile necesare 

pentru a asigura aplicarea acestora. 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, 

proporționale și disuasive. 

Or. fr 

 

Amendamentul  292 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informații privind punerea în 

aplicare a prezentului regulament; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  293 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații necesare pentru 

îndeplinirea de către Uniune și de către 

statele membre a obligației de raportare 

instituită în temeiul articolului 21 din 

eliminat 
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Convenția de la Minamata; 

Or. fr 

 

Amendamentul  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații necesare pentru 

îndeplinirea de către Uniune și de către 

statele membre a obligației de raportare 

instituită în temeiul articolului 21 din 

Convenția de la Minamata; 

(b) informații necesare pentru 

îndeplinirea de către Uniune a obligației de 

raportare instituită în temeiul articolului 21 

din Convenția de la Minamata; 

Or. pl 

Justificare 

Statele membre au propriile lor cerințe de raportare, care nu ar trebui să fie dublate de 

legislația UE. 

 

Amendamentul  295 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) un rezumat al informațiilor 

colectate în conformitate cu articolul 12; 

(c) un rezumat al informațiilor 

colectate în conformitate cu articolele 12 și 

13a; 

Or. en 

(În conexiune cu amendamentul depus de același autor prin care se introduce o cerință de 

raportare pentru instalațiile de solidificare.) 
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Justificare 

Raportul anual al statelor membre ar trebui să includă și un rezumat al informațiilor primite 

de instalațiile de solidificare. 

 

Amendamentul  296 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o listă a stocurilor individuale de 

mercur de peste 50 de tone metrice, care 

sunt situate pe teritoriul lor și, în cazul în 

care statele membre sunt informate, o 

listă a surselor de aprovizionare cu 

mercur care generează anual stocuri de 

mercur de peste 10 tone metrice. 

(d) o listă a stocurilor individuale de 

mercur, de compuși ai mercurului sau de 

deșeuri de mercur de peste 50 de tone 

metrice, care sunt situate pe teritoriul lor, 

precum și cantitatea de mercur din fiecare 

sit. 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Informații privind mercurul și 

compușii mercurului folosiți și produși în: 

 - produse secundare obținute din 

producția de petrol/gaze naturale, fontă și 

oțel și din mineritul și prelucrarea 

metalelor neferoase; 

 - instalațiile de reciclare a deșeurilor; 

 - producția de alcoolați, clorură de vinil 

monomer și poliuretan; 

 - fabricarea produselor cu adaos de 

mercur. 
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Or. en 

Justificare 

O modificare minoră a amendamentului 72 depus de raportor pentru a specifica toate 

produsele secundare cu privire la care ar trebui prezentate informații. 

 

Amendamentul  298 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) o listă a surselor de mercur care 

generează stocuri anuale de mercur care 

depășesc 10 tone metrice. 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă chestionare adecvate 

pentru a preciza conținutul, informațiile și 

indicatorii-cheie de performanță care 

trebuie incluși în raportul menționat la 

alineatul (1), precum și formatul acestui 

raport și calendarul publicării și al 

actualizărilor acestuia. 

Comisia adoptă chestionare adecvate 

pentru a preciza conținutul, informațiile și 

indicatorii-cheie de performanță care 

trebuie incluși în raportul menționat la 

alineatul (1), precum și formatul acestui 

raport și calendarul publicării și al 

actualizărilor acestuia. Chestionarele nu se 

referă la aspecte cu privire la care unele 

cerințe de raportare țin în continuare de 

competența exclusivă a părților la 

convenție. 

Or. pl 
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Justificare 

Statele membre au propriile lor cerințe de raportare, care nu ar trebui să fie dublate de 

legislația UE. 

 

Amendamentul  300 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă chestionare adecvate 

pentru a preciza conținutul, informațiile și 

indicatorii-cheie de performanță care 

trebuie incluși în raportul menționat la 

alineatul (1), precum și formatul acestui 

raport și calendarul publicării și al 

actualizărilor acestuia. 

Comisia adoptă chestionare adecvate 

pentru a preciza conținutul, informațiile și 

indicatorii-cheie de performanță care 

trebuie să respecte cerințele menționate la 

alineatul (1), precum și formatul și 

frecvența acestui raport. Chestionarele nu 

reiau obligațiile de raportare ale părților 

la convenție. 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Chestionarul poate, de asemenea, să 

organizeze raportarea în așa fel încât 

Uniunea să poată prezenta secretariatului 

convenției un raport unic, înaintat în 

numele Uniunii și al statelor sale membre. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

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

 



 

PE585.758v01-00 120/144 AM\1100259RO.doc 

RO 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Chestionarul poate, de asemenea, să 

organizeze raportarea în așa fel încât 

Uniunea să poată prezenta secretariatului 

convenției un raport unic, înaintat în 

numele Uniunii și al statelor sale membre. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Chestionarul poate, de asemenea, să 

organizeze raportarea în așa fel încât 

Uniunea să poată prezenta secretariatului 

convenției un raport unic, înaintat în 

numele Uniunii și al statelor sale membre. 

eliminat 

Or. pl 

Justificare 

Statele membre au propriile lor cerințe de raportare, care nu ar trebui să fie dublate de 

legislația UE. 

Amendamentul  304 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia decide, prin intermediul unor 

acte de punere în aplicare, să furnizeze un 

model pentru aceste chestionare și să pună 

la dispoziția statelor membre un instrument 

Comisia propune decizii prin care să 

furnizeze un model pentru aceste 

chestionare și să pună la dispoziția statelor 

membre un instrument electronic de 
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electronic de raportare. raportare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  305 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 18 

alineatul (2). 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  306 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 15a 

 Crematorii 

 Până la 1 iulie 2018, Comisia prezintă un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la emisiile de 

mercur din crematorii, însoțit de o 

propunere legislativă pentru a reduce 

semnificativ aceste emisii, dacă este cazul. 

Or. en 

Justificare 

Crematoriile reprezintă o sursă importantă de emisii de mercur în mediu. Comisia ar trebui 

să evalueze situația și să prezinte o propunere legislativă pentru a reduce semnificativ aceste 

emisii până la 1 iulie 2018. 



 

PE585.758v01-00 122/144 AM\1100259RO.doc 

RO 

 

Amendamentul  307 

Julie Girling 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 15a 

 Revizuire 

 Cel târziu la 31 decembrie 2025, Comisia 

revizuiește prezentul regulament, printre 

altele din perspectiva evoluțiilor legate de 

Convenția de la Minamata și a punerii în 

aplicare a prezentului regulament. După 

caz, revizuirea este însoțită de o 

propunere legislativă de modificare a 

prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament asigură alinierea deplină cu clauza de revizuire convenită recent în 

Directiva NEC revizuită. 

 

Amendamentul  308 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 15b 

 Revizuire 

 Până la 31 decembrie 2021, Comisia 

efectuează o revizuire a prezentului 

regulament, printre altele din perspectiva 

evoluțiilor legate de convenție și prezintă 

o propunere legislativă pentru a modifica 

regulamentul, după caz. Revizuirea 

include propuneri de măsuri pentru a 
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reduce utilizarea mercurului în activitățile 

industriale și eliminarea acestuia în cel 

mai scurt timp și, în orice caz, în termen 

de 10 ani de la intrarea în vigoare a 

convenției. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se realizeze o revizuire a prezentului regulament de către Comisie în 

termen de patru ani de la punerea sa în aplicare, în special pentru a pune în aplicare 

obiectivul Convenției de la Minamata de a elimina utilizarea mercurului în termen de 10 ani 

de la intrarea în vigoare a convenției. 

Amendamentul  309 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 17 

cu scopul de a modifica anexele I, II, III și 

IV pentru a transpune deciziile adoptate de 

Conferința părților la convenție, atunci 

când Uniunea susține decizia în cauză. 

Comisia propune statelor membre 

modificări ale anexelor I, II, III și IV 

pentru a transpune deciziile adoptate de 

Conferința părților la convenție, atunci 

când Uniunea susține decizia în cauză. 

Or. fr 

 

Amendamentul  310 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 17 eliminat 

Exercitarea delegării de competențe  

(1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 
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prevăzute la prezentul articol. 

(2) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 7 alineatul (3) și la articolul 

16 se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament. 

 

(3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 7 alineatul (3) și la articolul 

16 poate fi revocată în orice moment de 

către Parlamentul European sau de către 

Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară precizată în decizie. Decizia nu 

aduce atingere actelor delegate care sunt 

deja în vigoare. 

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 7 alineatul (3) și al articolului 

16 intră în vigoare numai în cazul în care 

nu s-au formulat obiecțiuni de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Perioada respectivă se 

prelungește cu 2 luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  311 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru adoptarea de formulare 

pentru import și export în temeiul 

articolului 6, a unei decizii în temeiul 

articolului 8 alineatul (4) și a unor 

chestionare în conformitate cu articolul 

15 alineatul (2), Comisia este asistată de 

un comitet. Respectivul comitet este un 

comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  312 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  313 

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

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se aplică de la 1 ianuarie 2018. Se aplică de la data intrării sale în 

vigoare. 

Or. en 
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Amendamentul  314 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare. 

Nu ar trebui să se aplice standarde duble pentru piața internă și cea externă. 

 

Amendamentul  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere amendamentul la articolul 5. Ar trebui să existe o interdicție completă 

pentru exporturile tuturor produselor cu adaos de mercur. 

 

Amendamentul  316 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A  

 

Textul propus de Comisie 
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1. Baterii, cu excepția bateriilor tip pastilă cu oxid de argint-zinc cu un conținut de mercur < 2 % 

și a bateriilor de tip pastilă zinc-aer cu un conținut de mercur < 2 %. 

2. Comutatoare și relee, cu excepția punților de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanței 

și a pierderilor, precum și a comutatoarelor și a releelor de înaltă frecvență radio utilizate în 

instrumente de monitorizare și control, cu un conținut maxim de mercur de 20 mg pe punte, 

comutator sau releu. 

3. Lămpi fluorescente compacte (CFL) destinate iluminatului general care sunt ≤ 30 wați cu un 

conținut de mercur de peste 5 mg pe arzător. 

4. Următoarele lămpi fluorescente liniare (LFL-uri) destinate iluminatului general: 

(a) lămpi trifosfor < 60 de W cu un conținut de mercur de peste 5 mg pe lampă; 

(b) fosfat halogenat < 40 wați cu un conținut de mercur de peste 10 mg pe lampă. 

5. Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune (HPMV) destinate iluminatului general. 

6. Următoarele lămpi fluorescente cu catod rece și adaos de mercur și lămpile fluorescente cu 

electrod extern (CCFL și EEFL) pentru afișaje electronice:  

(a) scurte (≤ 500 mm) cu conținut de mercur de peste 3,5 mg pe lampă; 

(b) de lungime medie (> 500 mm și ≤ 1 500 mm) cu conținut de mercur de peste 5 mg pe lampă; 

(c) de lungime mare (> 1 500 mm) cu conținut de mercur de peste 13 mg pe lampă. 

7. Produse cosmetice cu mercur și compuși ai mercurului, cu excepția cazurilor speciale incluse în 

anexa V punctul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

8. Pesticide, biocide și antiseptice topice. 

9. Următoarele dispozitive de măsură, altele decât cele electronice, în cazul cărora nu există 

alternative fără mercur: 

(a) barometre;  

(b) higrometre;  

(c) manometre;  

(d) termometre; 

(e) sfigmomanometre; 

Această mențiune nu include următoarele dispozitive de măsură: 

(a) dispozitivele de măsură, altele decât cele electronice, instalate într-un echipament de mari 
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dimensiuni sau cele utilizate pentru măsurători de înaltă precizie; 

(b) dispozitivele de măsură mai vechi de 50 de ani la data de 3 octombrie 2007; 

(c) dispozitivele de măsură expuse în expoziții publice în scop cultural și istoric. 

 

 

Amendamentul 

 

Produse cu adaos de mercur Data de la care este interzis exportul, importul 

sau fabricarea de produse cu adaos de mercur 

1. Baterii sau acumulatori care respectă 

nivelul maxim de conținut de mercur stabilit 

prin Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1 

31.12.2020 

2. Comutatoare și relee, cu excepția punților de 

foarte înaltă precizie pentru măsurarea 

capacitanței și a pierderilor, precum și a 

comutatoarelor și a releelor de înaltă frecvență 

radio utilizate în instrumente de monitorizare și 

control, cu un conținut maxim de mercur de 20 

mg pe punte, comutator sau releu. 

31.12.2020 

3. Lămpi care conțin mercur în limitele 

maxime de conținut de mercur stabilit de 

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului2. 

31.12.2020 

eliminat  

eliminat  

eliminat  

7. Produse cosmetice cu mercur și compuși ai 

mercurului, cu excepția cazurilor speciale 

incluse în anexa V punctul 17 din 

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului.3 

31.12.2020 

8. Pesticide, biocide și antiseptice topice. 31.12.2020 

9. Următoarele dispozitive de măsură, altele 

decât cele electronice: 
31.12.2020 

(a) barometre;   
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(b) higrometre;   

(c) manometre;   

(d) termometre;  

(e) sfigmomanometre;  

(ea) dispozitive de măsurare a deformației 

utilizate în pletismografe; 

 

(eb) tensiometre;  

Această mențiune nu include următoarele 

dispozitive de măsură: 
 

(a) dispozitivele de măsură, altele decât cele 

electronice, instalate într-un echipament de 

mari dimensiuni sau cele utilizate pentru 

măsurători de înaltă precizie în cazul în care 

nu există nicio alternativă adecvată fără 

mercur; 

 

(b) dispozitivele de măsură mai vechi de 50 de 

ani la data de 3 octombrie 2007; 
 

(c) dispozitivele de măsură expuse în expoziții 

publice în scop cultural și istoric. 
 

9a. Următoarele dispozitive de măsură care 

folosesc mercur, destinate utilizărilor 

profesionale și industriale:  

31.12.2020 

(a) picnometre pe bază de mercur;  

(b) dispozitivele de măsură care conțin mercur 

pentru determinarea punctului de înmuiere. 

 

 

  

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

1 Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 

privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a 

Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1). 

2 Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice 

și electronice(JO L 174, 1.7.2011, p. 88). 

3 Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
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30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59). 

Or. en 

Justificare. 

Nu ar trebui să se aplice standarde duble pentru piața internă și cea externă. 

 

Amendamentul  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie 

 

Lămpi fluorescente compacte (CFL) destinate iluminatului general care sunt ≤ 30 wați cu un 

conținut de mercur de peste 5 mg pe arzător. 

 

 

Amendamentul 

 

Produse cu adaos de mercur Data de la care este interzis exportul, importul 

sau fabricarea de produse cu adaos de mercur 

3. Lămpi fluorescente compacte (CFL) cu un 

conținut de mercur mai mare de (pe arzător): 

31.12.2020 

(a) Destinate iluminatului general < 30 W: 2,5 

mg  

 

(b) Destinate iluminatului general ≥ 30 W și < 

50 W: 3,5 mg  

 

(c) Destinate iluminatului general ≥ 50 W și < 

150 W: 5 mg  

 

(d) Destinate iluminatului general ≥ 150 W: 

15 mg  

 

(e) Destinate iluminatului general, cu 

structură circulară sau pătrată și cu diametrul 

tubului ≤ 17 mm: 7 mg  
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(f) De uz special: 5 mg   

(g) Destinate iluminatului general < 30 W cu 

o durată de viață cel puțin egală cu 20 000 de 

ore (permise până la 31 decembrie 2017). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie  

 

4. Următoarele lămpi fluorescente liniare (LFL-uri) destinate iluminatului general: 

(a) lămpi trifosfor < 60 de W cu un conținut de mercur de peste 5 mg pe lampă; 

(b) fosfat halogenat < 40 wați cu un conținut de mercur de peste 10 mg pe lampă. 

 

 

Amendamentul 

 

Produse cu adaos de mercur Data de la care este interzis exportul, importul 

sau fabricarea de produse cu adaos de mercur 

(a). Lămpi fluorescente liniare cu un conținut 

de mercur mai mare de (pe lampă):  

31 decembrie 2020 

(1) Lămpi trifosfor cu durată de viață normală 

și cu diametrul tubului < 9 mm (de exemplu 

T2): 4 mg;  

 

(2) Lămpi trifosfor cu durată de viață normală 

și cu diametrul tubului între ≥ 9 mm și ≤ 17 

mm (de exemplu T5): 3 mg;  

 

(3) Lămpi trifosfor cu durată de viață normală 

și cu diametrul tubului între > 17 mm și ≤ 28 

mm (de exemplu T8): 3,5 mg; 

 

(4) Lămpi trifosfor cu durată de viață normală  
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și cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu 

T12): 3,5 mg;  

(5) Lămpi trifosfor cu durată de viață lungă (≥ 

25 000 h): 5 mg. 

 

(b) Alte lămpi fluorescente cu un conținut de 

mercur mai mare de (pe lampă):  

31 decembrie 2020 

(1) Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu 

diametrul tubului > 28 mm (de exemplu T10 

sau T12). 

 

(2) Lămpi neliniare cu fosfat halogenat (orice 

diametru):  

 

(3) Lămpi neliniare cu trifosfor, cu diametrul 

tubului > 17 mm (de exemplu T9): 15 mg; 

 

(4) Lămpi pentru alt uz de iluminat general și 

pentru uz special (de exemplu lămpi cu 

inducție): 15 mg. 

 

4a. Alte lămpi cu descărcare cu presiune 

scăzută cu un conținut de mercur mai mare de 

(pe lampă): 15 mg. 

31 decembrie 2020 

4b. Lămpile cu (vapori de) sodiu de înaltă 

presiune destinate iluminatului general, al 

căror conținut de mercur depășește (per 

arzător), în lămpile cu un indice ameliorat de 

redare a culorilor Ra > 60: 

31 decembrie 2020 

(a) P ≤ 155 W: 30 mg per arzător  

(b) 155 W < P ≤ 405 W:40 mg per arzător  

(c) P > 405 W:40 mg per arzător  

4c. Alte lămpi cu (vapori de) sodiu de înaltă 

presiune destinate iluminatului general, al 

căror conținut de mercur depășește (per 

arzător): 

31 decembrie 2020 

(a) P ≤ 155 W: 25 mg per arzător  

(b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg per arzător  

(c) P > 405 W: 40 mg per arzător  
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4d. Tuburi cu descărcare luminescente 

artizanale folosite pentru firme luminoase, 

iluminat decorativ sau arhitectural și 

specializat și opere de artă luminoasă, unde 

conținutul de mercur depășește (permise până 

la 31 decembrie 2018): 

31 decembrie 2020 

(a) 20 mg pe pereche de electrozi +0,3 mg pe 

lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 

80 mg, pentru aplicații de exterior și de 

interior expuse la temperaturi sub 20 °C; 

 

(b)15 mg pe pereche de electrozi +0,24 mg pe 

lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 

80 mg, pentru toate celelalte aplicații de 

interior. 

 

Or. en 

Justificare. 

Restricțiile impuse nivelurilor de mercur ar trebui să fie stabilite la același nivel pentru piața 

internă și exporturile din UE. 

 

Amendamentul  319 

Michèle Rivasi 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 9 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a.  Următoarele dispozitive de măsură 

care folosesc mercur, destinate utilizărilor 

profesionale și industriale: 

 (a)  picnometre pe bază de mercur; 

 (b)  dispozitivele de măsură care conțin 

mercur pentru determinarea punctului de 

înmuiere. 

Or. en 
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Justificare 

Aceste produse cu adaos de mercur au fost interzise conform Regulamentului (UE) 

nr. 847/2012 al Comisiei. Prin urmare, ele ar trebui să fie adăugate pe lista de produse cu 

adaos de mercur al căror export urmează să fie interzis în conformitate cu articolul 5 din 

prezentul regulament. 

 

Amendamentul  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea B 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere amendamentul la articolul 5. Ar trebui să existe o interdicție completă 

pentru exporturile tuturor produselor cu adaos de mercur. 

 

Amendamentul  321 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea B  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare. 

Nu ar trebui să se aplice standarde duble pentru piața internă și cea externă. 
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Amendamentul  322 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de acetaldehidă 

(a) Începând cu 1 ianuarie 2018: în 

cazul în care mercurul este folosit ca și 

catalizator 

Or. en 

Justificare 

Așa cum se indică în mod clar în anexa B partea I din Convenția de la Minamata, producția 

de acetaldehide în care mercurul sau compușii din mercur sunt folosiți ca și catalizator se 

elimină treptat până în 2018. Pentru a respecta această convenție, propunerea nu ar trebui să 

reducă gradul de strictețe al acestei abordări. Pentru poliuretani, există deja cinci săruri de 

mercur diferite care vor fi interzise de REACH Europa de la 10 octombrie 2017. 

 

Amendamentul  323 

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

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de acetaldehidă 

(a) Începând cu 1 ianuarie 2018: 

producția de acetaldehidă 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Începând cu 1 ianuarie 2019: (a)  Începând cu 1 ianuarie 2018: 
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producția de acetaldehidă producția de acetaldehidă 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de clorură de vinil monomer 

(b) începând cu 11 decembrie 2017 în 

cazul în care mercurul este utilizat ca 

electrod sau cu 11 decembrie 2020 în 

cazul în care se aplică articolul 15 

alineatul (4) din Directiva 2015/75/UE 

Or. en 

Justificare 

Industria cloroalcalilor elimină deja treptat tehnologiai pe bază de mercur: în baza 

Directivei privind emisiile industriale, concluziile BAT au devenit obligatorii din punct de 

vedere juridic, ceea ce presupune că, la patru ani de la publicare, înainte de 

11 decembrie 2017, tehnologia de producție pe bază de mercur trebuie să înceteze. 

Producătorii de cloroalcali din Europa care utilizează tehnologii pe bază de mercur trebuie 

să își transforme sau să își dezafecteze centralele. Procese de producție fără mercur sunt deja 

disponibile și utilizate la scară largă pentru producerea de metilat și de etilat de sodiu. 

Această obligație va oferi securitate juridică cu privire la procesele viitoare. 

 

Amendamentul  326 

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

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de clorură de vinil monomer 

(b) Începând cu 1 ianuarie 2018: 

producția de clorură de vinil monomer 

Or. en 
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Amendamentul  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de clorură de vinil monomer 

(b) Începând cu 1 ianuarie 2018: 

producția de clorură de vinil monomer 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) începând cu 1 ianuarie 2019: 

producția de clorură de vinil monomer 

(b) începând cu 1 ianuarie 2025: 

producția de clorură de vinil monomer 

Or. fr 

Justificare 

Întrucât există un proces de fabricație fără mercur a metilatului și a etilatului de sodiu, 

trebuie aplicată interzicerea utilizării mercurului în acest proces de producție. Cu toate 

acestea, este necesară o perioadă de tranziție care să faciliteze conversia sistemului de 

producție al întreprinderii sau al întreprinderilor europene vizate. 

 

Amendamentul  329 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba)  Litera (b) se aplică pentru 

producția de metilat și de etilat de potasiu 
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și de clorură de vinil monomer abia de la 

1 ianuarie 2021. 

Or. en 

Justificare 

Procesele de producție a metilatului și etilatului de potasiu și a clorurii de vinil monomer 

fără mercur există deja doar în stadiul pilot, dar, pentru a asigura produse lipsite complet de 

mercur, industria europeană are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. 

 

Amendamentul  330 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera ba (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) începând cu 1 ianuarie 2025: 

producția de metilat sau de etilat de sodiu 

Or. fr 

Justificare 

Întrucât există un proces de fabricație fără mercur a metilatului și a etilatului de sodiu care 

este deja utilizat peste tot în lume, trebuie aplicată interzicerea utilizării mercurului în 

această fabricație. Cu toate acestea, este necesară o perioadă de tranziție care să faciliteze 

conversia sistemului de producție al întreprinderilor europene vizate. 

 

Amendamentul  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) începând cu 10 octombrie 2017: 

poliuretan care folosește catalizatori cu 

conținut de mercur 
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Or. en 

 

Amendamentul  332 

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

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) începând cu 1 ianuarie 2018: 

producerea de metilat și de etilat de sodiu 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Michel Dantin 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) Prin derogare de la partea I, 

producția de metilat și de etilat de potasiu 

este autorizată pentru o perioadă de 

maximum zece ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, în 

măsura în care s-a considerat că nu există 

niciun proces alternativ valabil. 

 Din momentul în care în Uniune sunt 

disponibile tehnici de înlocuire adecvate, 

Comisia prevede, prin acte delegate 

adoptate în conformitate cu articolul 17, 

interzicerea procesului care utilizează 

mercur. 

Or. fr 

Justificare 

Dat fiind că niciun proces alternativ de fabricație fără mercur a metilatului și a etilatului de 

potasiu nu a fost considerat viabil din punct de vedere tehnic și/sau economic, trebuie să se 
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prevadă o perioadă de derogare suficientă pentru a permite dezvoltarea de noi tehnologii. 

Amendamentul  334 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) începând cu 1 ianuarie 2022: 

producerea de metilat și de etilat de 

potasiu 

Or. en 

 

Amendamentul  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) începând cu 1 ianuarie 2018: 

producția de cloroalcali 

Or. en 

Justificare 

Pentru mai multă claritate, în anexa III ar trebui să fie inclusă data limită de utilizare a 

mercurului în producerea de cloroalcali. 

 

Amendamentul  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Producția de metilat sau etilat de sodiu sau Producția de metilat sau etilat de sodiu sau 
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de potasiu se efectuează în conformitate cu 

următoarele cerințe: 

de potasiu se elimină în cel mai scurt timp 

și, în orice caz, în termen de 10 ani de la 

intrarea în vigoare a convenției. Înainte 

de această dată, producția sus-menționată 
se efectuează în conformitate cu 

următoarele cerințe: 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Producția de metilat sau etilat de sodiu sau 

de potasiu se efectuează în conformitate cu 

următoarele cerințe: 

Producția de metilat sau etilat de potasiu și 

de clorură de vinil monomer se efectuează 

în conformitate cu partea I litera (b) și cu 

următoarele cerințe: 

Or. en 

Justificare 

Aceste dispoziții ar trebui să se aplice în perioada intermediară, până în ianuarie 2021. 

 

Amendamentul  338 

Susanne Melior 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – paragraful 2 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- reducerea evacuărilor directe și 

indirecte de mercur și de compuși ai 

mercurului în aer, apă și sol (pe tonă de 

substanță produsă) cu 50 % până în 2020, 

în comparație cu 2010 și 

- reducerea emisiilor și a evacuărilor 

pe unitate de producție cu 50 % până în 

2020, în comparație cu 2010 și 

Or. en 
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Justificare 

Face parte din anexa B partea II la Convenția de la Minamata . 

 

Amendamentul  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – paragraful 2 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 reducerea evacuărilor directe și 

indirecte de mercur și de compuși ai 

mercurului în aer, apă și sol (pe tonă de 

substanță produsă) cu 50 % până în 2020, 

în comparație cu 2010 și 

- reducerea emisiilor și a evacuărilor 

pe unitate de producție cu 50 % până în 

2020, în comparație cu 2010 și 

Or. en 

Justificare 

Pentru a respecta Convenția de la Minamata, UE ar trebui să adopte formularea exactă din 

anexa B partea II din convenție. Modificarea textului din regulament ar putea conduce la 

ambiguitate, probleme de punere în aplicare și litigii. 

 

Amendamentul  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea II – paragraful 2 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament, capacitatea 

instalațiilor care folosesc mercur și 

compuși ai mercurului pentru producția de 

metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu, 

care erau în funcțiune înainte de data 

respectivă, nu se mărește și nu se permit 

instalații noi. 

- la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament, capacitatea 

instalațiilor care folosesc mercur și 

compuși ai mercurului pentru producția de 

metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu, 

care erau în funcțiune înainte de data 

respectivă, nu se pot mări și nu se pot 

permite instalații noi. 

Or. es 
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Amendamentul  341 

Renate Sommer 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Utilizarea mercurului nu ar trebui 

să fie permisă pe o perioadă de cinci ani 

de la data la care un proces fără mercur 

pentru producția tuturor celor patru 

alcoolați, necesitând mai puțină energie 

pe tonă de substanțe produse a devenit 

fezabil din punct de vedere tehnic și 

economic. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu Convenția de la Minamata, procesele pe bază de mercur ar trebui să fie 

eliminate atunci când devine disponibil un proces alternativ viabil din punct de vedere tehnic 

și economic. Acest proces ar trebui să îndeplinească două condiții: ar trebui să fie adecvat 

pentru producerea tuturor celor patru alcoolați, mai precis de metilat și de etilat de sodiu și 

de potasiu, și ar trebui să fie la fel de eficient din punct de vedere energetic ca procesul de 

producție a alcoolaților. 

Amendamentul  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea II – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - începând cu 1 ianuarie 2023, nu se 

permite eliberarea mercurului sau a 

compușilor săi în atmosferă, în apă sau în 

sol. 

Or. es 
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Justificare 

Există deja variante fără mercur pentru producția de metilat sau de etilat de sodiu sau de 

potasiu. Chiar convenția solicită părților să „elimine cât mai repede utilizarea acestuia”. 

Amendamentele propun ca acest lucru să se întâmple în anul 2023. 

 


