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Pozmeňujúci návrh  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 192 

ods. 1 a článok 207, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 192 

ods. 1, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

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

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 192 

ods. 1 a článok 207, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 192 

ods. 1, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Článok 192 ods. 1 ZFEÚ by mal byť jediným právnym základom tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá 

predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre 

ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom 

(1) Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá 

predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre 

ľudské zdravie. Kontaminácia tisícov osôb 
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metylortuti v rybách a morských plodoch, 

pre ekosystémy a voľne žijúcu zver. V 

dôsledku cezhraničného charakteru 

znečisťovania životného prostredia ortuťou 

pochádza 40 % až 80 % celkovej depozície 

ortuti v Únii z krajín mimo Únie, a preto si 

táto situácia vyžaduje opatrenia na 

miestnej, regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni. 

v období 1932 až 1966 v Japonsku, 

nazývaná „choroba z Minamaty“, je 

tragickou ilustráciou extrémnej 

škodlivosti tejto látky pre zdravie. Dnes ju 

možno nájsť vo forme metylortuti v 

rybách a morských plodoch, ekosystémoch 

a voľne žijúcej zveri. V dôsledku 

cezhraničného charakteru znečisťovania 

životného prostredia ortuťou pochádza 

40 % až 80 % celkovej depozície ortuti v 

Únii z krajín mimo Únie, a preto si táto 

situácia vyžaduje opatrenia na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej 

úrovni. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá 

predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre 

ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom 

metylortuti v rybách a morských plodoch, 

pre ekosystémy a voľne žijúcu zver. V 

dôsledku cezhraničného charakteru 

znečisťovania životného prostredia 

ortuťou pochádza 40 % až 80 % celkovej 

depozície ortuti v Únii z krajín mimo 

Únie, a preto si táto situácia vyžaduje 

opatrenia na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni. 

(1) Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá 

predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre 

ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom 

metylortuti v rybách a morských plodoch, 

pre ekosystémy a voľne žijúcu zver. Vo 

veľkých dávkach je ortuť osobitne 

škodlivá pre deti nízkeho veku a ľudské 

plody, pričom okrem iného ovplyvňuje 

intelektuálne schopnosti. Preto by sa mali 

prijať obmedzenia jej používania. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) V dôsledku cezhraničného 

charakteru znečisťovania životného 

prostredia ortuťou pochádza 40 % až 

80 % celkovej depozície ortuti v Únii 

z krajín mimo Únie, a preto si táto 

situácia vyžaduje opatrenia na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej 

úrovni. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Používanie ortuti vo výrobných 

procesoch by sa malo postupne ukončiť 

a preto by sa mal stimulovať výskum 

alternatív ortuti s neškodnými alebo aspoň 

menej škodlivými vlastnosťami z hľadiska 

životného prostredia a zdravia. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Väčšina emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 

(2) Väčšina emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 
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priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia 

a nakladania s odpadovou ortuťou. 

priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia 

a nakladania s odpadovou ortuťou. 

Spaľovanie fosílnych palív v elektrárňach 

a priemyselných kotloch predstavuje spolu 

s rezidenčným vykurovaním takmer 

polovicu celosvetových emisií ortuti. Preto 

by sa mal urýchliť prechod na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov spolu 

s opatreniami v oblasti energetickej 

účinnosti, aby sa výrazne znížili emisie 

ortuti do atmosféry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Väčšina emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 

priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia 

a nakladania s odpadovou ortuťou. 

(2) Väčšina emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 

priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata s využitím ortuti, ako aj 

z emisií ortuti pochádzajúcich najmä zo 

spaľovania uhlia a nakladania s odpadovou 

ortuťou. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Väčšina emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 

priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia 

a nakladania s odpadovou ortuťou. 

(2) Veľká časť emisií ortuti a rizík 

súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti 

vyplýva z antropogénnych činností vrátane 

primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, 

používania ortuti v produktoch, 

priemyselných procesoch a remeselnej a 

drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia 

a nakladania s odpadovou ortuťou. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V siedmom environmentálnom 

akčnom programe prijatom rozhodnutím 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

1386/2013/EÚ34 sa určuje dlhodobý cieľ, 

ktorým je netoxické životné prostredie, a 

na tento účel sa stanovuje, že je potrebné 

prijať opatrenie na minimalizáciu 

významných nepriaznivých účinkov 

chemických látok na ľudské zdravie 

a životné prostredie do roku 2020. 

(3) V siedmom environmentálnom 

akčnom programe prijatom rozhodnutím 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

1386/2013/EÚ34 sa určuje dlhodobý cieľ, 

ktorým je netoxické životné prostredie, a 

na tento účel sa stanovuje, že je potrebné 

ihneď prijať opatrenie na minimalizáciu 

významných nepriaznivých účinkov 

chemických látok na ľudské zdravie 

a životné prostredie do roku 2020. 

__________________ __________________ 

34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 

2013 o všeobecnom environmentálnom 

akčnom programe Únie do roku 2020 

„Dobrý život v rámci možností našej 

planéty“ ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 

171). 

34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 

2013 o všeobecnom environmentálnom 

akčnom programe Únie do roku 2020 

„Dobrý život v rámci možností našej 

planéty“ ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 

171). 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  104 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Po prijatí stratégie a celého radu 

opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, 

ponuky, dopytu a využívania ortuti a 

správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla 

Únia za posledných desať rokov v oblasti 

nakladania s ortuťou významný pokrok. 

(5) Po prijatí stratégie a celého radu 

opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, 

ponuky, dopytu a využívania ortuti a 

správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla 

Únia za posledných desať rokov v oblasti 

nakladania s ortuťou významný pokrok. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať 

plnohodnotnému a správnemu 

uplatňovaniu pravidiel uvedených v tomto 

nariadení. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Po prijatí stratégie a celého radu 

opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, 

ponuky, dopytu a využívania ortuti a 

správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla 

Únia za posledných desať rokov v oblasti 

nakladania s ortuťou významný pokrok. 

(5) Riadenie produkcie ortuti, jej 

emisií a jej ponuky, dopytu po nej a jej 

využívania v priemyselných výrobných 

procesoch, ako aj správa prebytku a zásob 

ortuti, sa musia plánovať s cieľom 

chrániť životné prostredie a zdravie, a to 

vždy so zreteľom na zásadu predbežnej 

opatrnosti. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Po prijatí stratégie a celého radu 

opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, 

ponuky, dopytu a využívania ortuti a 

správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla 

Únia za posledných desať rokov v oblasti 

nakladania s ortuťou významný pokrok. 

(5) Za posledných desať rokov 

dosiahla Únia v oblasti nakladania 

s ortuťou významný pokrok, napríklad 

prostredníctvom prijatia stratégie a celého 

radu opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, 

ponuky, dopytu a využívania ortuti a 

správy prebytku ortuti a jej zásob. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V stratégii sa stanovuje, že 

rokovanie o právne záväznom dokumente a 

jeho uzavretie by malo byť prioritou, 

keďže opatrenie len na úrovni Únie 

nedokáže zaručiť účinnú ochranu občanov 

Únie pred negatívnymi účinkami ortuti na 

zdravie. 

(6) Okrem ustanovení stratégie 

nakladania s ortuťou, ktorou sa 

stanovuje, že rokovanie o medzinárodnom 

právne záväznom dokumente a 

jeho uzavretie by malo byť prioritou, by sa 

Európska únia mala snažiť excelovať 

medzi svojimi svetovými partnermi 

a zaručiť tak ochranu svojich občanov, 

ktorá je skutočne účinná, a mala by ísť 

svojimi osvedčenými postupmi príkladom 

všetkým krajinám, ktoré sú stranami 

Minamatského dohovoru. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V stratégii sa stanovuje, že (6) V stratégii sa stanovuje, že 
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rokovanie o právne záväznom dokumente 

a jeho uzavretie by malo byť prioritou, 

keďže opatrenie len na úrovni Únie 

nedokáže zaručiť účinnú ochranu občanov 

Únie pred negatívnymi účinkami ortuti na 

zdravie. 

rokovanie o medzinárodnom dokumente a 

jeho uzavretie by malo byť prioritou, 

keďže opatrenie len na úrovni Únie 

nedokáže zaručiť účinnú ochranu občanov 

Únie pred negatívnymi účinkami ortuti na 

zdravie. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Únia a 26 členských štátov 

podpísali 11. októbra 2013 v Kumamote 

Minamatský dohovor o ortuti (ďalej len 

„dohovor“)37. Únia a všetky jej členské 

štáty sa preto zaviazali k jeho uzavretiu, 

transpozícii a vykonávaniu38. 

(7) Únia a 26 členských štátov 

podpísali 11. októbra 2013 v Kumamote 

Minamatský dohovor o ortuti (ďalej len 

„dohovor“)37. V protiklade k Únii ako 

organizácii sa Estónsko a Portugalsko 

zatiaľ nechcú zaviazať k jeho uzavretiu, 

transpozícii a vykonávaniu38. 

__________________ __________________ 

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

38 Rozhodnutie Rady XXX z XX/XX/XX o 

uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti 

(Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]). 

38 Rozhodnutie Rady XXX z XX/XX/XX o 

uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti 

(Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Únia a 26 členských štátov 

podpísali 11. októbra 2013 v Kumamote 

Minamatský dohovor o ortuti (ďalej len 

„dohovor“)37. Únia a všetky jej členské 

(7) Únia a 26 členských štátov 

podpísali v Kumamote Minamatský 

dohovor o ortuti (ďalej len „dohovor“)37. 

Únia a všetky jej členské štáty sa preto 
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štáty sa preto zaviazali k jeho uzavretiu, 

transpozícii a vykonávaniu38. 

zaviazali k jeho uzavretiu, transpozícii a 

vykonávaniu38. 

__________________ __________________ 

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

38 Rozhodnutie Rady XXX z XX/XX/XX o 

uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti 

(Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]). 

38 Rozhodnutie Rady XXX z XX/XX/XX o 

uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti 

(Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]). 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Zatiaľ dohovor nepodpísali všetky členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Rýchla ratifikácia dohovoru zo 

strany Únie a jej členských štátov podnieti 

hlavných globálnych používateľov ortuti a 

pôvodcov jej emisií, ktorí sú signatármi 

dohovoru, aby ho ratifikovali a vykonávali. 

(8) Rýchla ratifikácia dohovoru zo 

strany európskych štátov podnieti 

hlavných globálnych používateľov ortuti a 

pôvodcov jej emisií, ktorí sú signatármi 

dohovoru, aby ho ratifikovali a vykonávali. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 
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zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. Týmto nariadením by sa 

taktiež mali zaviesť ustanovenia nad 

rámec dohovoru, a to v súlade so 

stratégiou a právnymi predpismi Únie 

v oblasti životného prostredia a ochrany 

ľudského zdravia, najmä v oblasti 

odpadu. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Nové nariadenie by sa nemalo obmedzovať na prispôsobovanie právnych predpisov Únie 

dohovoru. Únia by v niektorých aspektoch dohovoru mohla napredovať rýchlejšie a vytvárať 

tak základy pre budúci dohovor.  

 

Pozmeňujúci návrh  113 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. V tomto smere by sa mala 

zohľadňovať zvrchovaná vôľa Estónska 

a Portugalska a súčasne tieto členské 

štáty konštruktívnym dialógom vyzvať 

k tomu, aby Minamatský dohovor 

podpísali. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  114 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali prioritne stanoviť také ustanovenia, 

ktoré dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné 

na zabezpečenie jeho úplného zosúladenia 

s dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

(9) Keďže mnohé záväzky dohovoru sú 

už v právnych predpisoch Únie 

transponované, v tomto nariadení by sa 

mali stanoviť také ustanovenia, ktoré 

dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na 

zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s 

dohovorom a následne umožniť Únii a jej 

členským štátom, aby ho ratifikovali a 

vykonávali. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Michel Dantin 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Dodatočné opatrenia na úrovni 

Únie, ktoré sú ambicióznejšie než 

dohovor, možno zaviesť, ak umožňujú 

efektívne a účinné zníženie škodlivých 

účinkov ortuti, a to v súlade s aktuálnymi 

vedeckými znalosťami a pod podmienkou, 

že európskym podnikom konkurenčnú 

nevýhodu voči zvyšku sveta. Únia by 

napríklad mala podporovať používanie 

recyklovanej ortuti na priemyselné účely. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

V záujme zníženia produkcie ortuti vo svete a vyslania pozitívneho signálu by sa mala 

podporovať jej recyklácia a používanie recyklovanej ortuti v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Zákaz vývozu ortuti stanovený v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1102/200839 by sa mal doplniť o 

obmedzenia dovozu ortuti v závislosti od 

zdroja, plánovaného použitia a miesta 

pôvodu ortuti. Vnútroštátne orgány určené 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/201240 by 

mali vykonávať administratívne úlohy 

súvisiace s vykonávaním takýchto 

obmedzení. 

(10) Zákaz vývozu ortuti stanovený v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1102/200839 by sa mal doplniť o 

zákaz dovozu ortuti na iné účely než na 

účely likvidácie ako odpad. Vnútroštátne 

orgány určené v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 649/201240 by mali vykonávať 

administratívne úlohy súvisiace 

s vykonávaním takýchto opatrení. 

__________________ __________________ 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 
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2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti 

a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti 

a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti 

(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75). 

2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti 

a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti 

a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti 

(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 

o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, 

s. 60). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 

o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, 

s. 60). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Zákaz vývozu ortuti stanovený v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1102/200839 by sa mal doplniť o 

obmedzenia dovozu ortuti v závislosti od 

zdroja, plánovaného použitia a miesta 

pôvodu ortuti. Vnútroštátne orgány určené 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/201240 by 

mali vykonávať administratívne úlohy 

súvisiace s vykonávaním takýchto 

obmedzení. 

(10) V súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1102/200839 by 

sa mal zákaz vývozu ortuti doplniť o 

obmedzenia dovozu ortuti v závislosti od 

zdroja, plánovaného použitia a miesta 

pôvodu ortuti. Vnútroštátne orgány určené 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/201240 by 

mali vykonávať administratívne úlohy 

súvisiace s vykonávaním takýchto 

obmedzení. 

__________________ __________________ 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 

2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti 

a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti 

a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti 

(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75). 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 

2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti 

a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti 

a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti 

(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 

o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, 

s. 60). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 

o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, 

s. 60). 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Aby sa predišlo nedostatku ortuti alebo jej zlúčenín používaných ako suroviny 

v priemyselných odvetviach, ktoré vyrábajú produkty s obsahom ortuti (povolených podľa 

prílohy III k tomuto nariadeniu), mala by mať Únia možnosť ortuť za určitých podmienok 

dovážať. 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii 

i celosvetovo predstavujú významný podiel 

používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali 

zakázať. 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii 

i celosvetovo predstavujú významný podiel 

používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali 

zakázať; pokračujúce používanie by sa 

malo striktne monitorovať a malo by 

spĺňať podmienky uvedené v článkoch 3 

a 4 tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii 

i celosvetovo predstavujú významný podiel 

používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali 

zakázať. 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii 

predstavujú významný podiel používania 

ortuti a jej zlúčenín, by sa mali zakázať, ak 

takéto zákazy nepovedú ku zvýšeniu 

celkovej miery uvoľňovania ortuti 

v celosvetovom meradle. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

EÚ by mala mať možnosť dovážať odpadovú ortuť z tretích krajín, ktoré nemajú kapacity na 

náležité nakladanie s odpadom, čím sa zníži riziko neúmyselného vypustenia ortuti do 

prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii 

i celosvetovo predstavujú významný podiel 

používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali 

zakázať. 

(11) Vývoz, dovoz a výroba rôznych 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré 

nespĺňajú limity stanovené príslušnými 

právnymi predpismi Únie a ktoré v Únii i 

celosvetovo predstavujú významný podiel 

používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali 

zakázať. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nemali by sa uplatňovať dvojaké normy na vnútorný a vonkajší trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Toto nariadenie by nemalo brániť 

vo vývoze, dovoze a výrobe zdravotníckych 

produktov s preukázateľne významnými 

prínosmi pre zdravie, ak nie sú ako 

alternatívy k dispozícii žiadne aktívne 

látky bez ortuti. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Liečivá s prídavkom ortuti s významnými prínosmi pre zdravie a v ktorých ortuť ako aktívnu 

látku nemožno nahradiť by nemali podliehať zákazu, tak ako v súčasnosti podľa nariadenia 

1102/2008. 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

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

Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Toto nariadenie by preto malo 

mať dvojitý právny základ, a to článok 

192 ods. 1 a článok 207 ZFEÚ, keďže 

jeho cieľom je chrániť životné prostredie 

aj ľudské zdravie a zabezpečiť jednotnosť 

jeho obchodných aspektov 

prostredníctvom zákazov a obmedzení 

dovozu a vývozu ortuti, jej zlúčenín a 

produktov s prídavkom ortuti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Toto nariadenie by preto malo 

mať dvojitý právny základ, a to článok 

192 ods. 1 a článok 207 ZFEÚ, keďže 

jeho cieľom je chrániť životné prostredie 

aj ľudské zdravie a zabezpečiť jednotnosť 

jeho obchodných aspektov 

prostredníctvom zákazov a obmedzení 

dovozu a vývozu ortuti, jej zlúčenín a 

(12) Keďže hlavným cieľom tohto 

nariadenia je chrániť životné prostredie 

aj ľudské zdravie pred negatívnymi 

účinkami ortuti, mal by byť právnym 

základom tohto nariadenia článok 192 

ods. 1 ZFEÚ. 
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produktov s prídavkom ortuti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Právny základ by mal odrážať hlavný cieľ právneho predpisu a dohovoru, t. j. ochranu 

ľudského zdravia a životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Toto nariadenie by preto malo 

mať dvojitý právny základ, a to článok 

192 ods. 1 a článok 207 ZFEÚ, keďže 

jeho cieľom je chrániť životné prostredie 

aj ľudské zdravie a zabezpečiť jednotnosť 

jeho obchodných aspektov prostredníctvom 

zákazov a obmedzení dovozu a vývozu 

ortuti, jej zlúčenín a produktov s 

prídavkom ortuti. 

Cieľom tohto nariadenia je chrániť 

životné prostredie aj ľudské zdravie a 

zabezpečiť jednotnosť jeho obchodných 

aspektov prostredníctvom zákazov a 

obmedzení dovozu a vývozu ortuti, jej 

zlúčenín a produktov s prídavkom ortuti, a 

preto by malo mať dvojitý právny základ, 

a to článok 192 ods. 1 a článok 207 

ZFEÚ. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Kvôli cezhraničnej povahe ortuti musí toto nariadenia zahŕňať vonkajší rozmer a podporovať 

tak znižovanie miery znečistenia v tretích krajinách spôsobenej ortuťou. Dovoz odpadovej 

ortuti na účely stabilizácie do Únie z tretích krajín, ktoré nemajú finančné zdroje na správne 

nakladanie s týmto nebezpečným odpadom a/alebo dostatočné množstvo odpadovej ortuti na 

odôvodnenie výstavby stabilizačnej jednotky je jasným príkladom. 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Toto nariadenie by preto malo 

mať dvojitý právny základ, a to článok 192 

ods. 1 a článok 207 ZFEÚ, keďže jeho 

cieľom je chrániť životné prostredie 

aj ľudské zdravie a zabezpečiť jednotnosť 

jeho obchodných aspektov 

prostredníctvom zákazov a obmedzení 
dovozu a vývozu ortuti, jej zlúčenín a 

produktov s prídavkom ortuti. 

(12) Právnym základom tohto 

nariadenia by mal byť článok 192 ods. 1 a 

článok 207 ZFEÚ, keďže jeho cieľom je 

chrániť životné prostredie aj ľudské 

zdravie. Zákazy a obmedzenia dovozu a 

vývozu ortuti, jej zlúčenín a produktov s 

prídavkom ortuti by sa preto posudzovať 

z hľadiska životného prostredia 

a ľudského zdravia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V záujme zníženia rozsahu dovozu 

ortuti a skladovania stabilizovanej alebo 

čiastočne stabilizovanej odpadovej ortuti 

by sa malo podporovať využívanie 

recyklovanej ortuti, ak je možné.  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Toto nariadenie sa uplatňuje bez 

toho, aby boli dotknuté ustanovenia 

uplatniteľného acquis Únie, v ktorých sa 

stanovujú prísnejšie požiadavky na takéto 

produkty vrátane ich maximálneho 

obsahu ortuti. 

(13) Toto nariadenie sa uplatňuje bez 

toho, aby boli dotknuté ustanovenia 

uplatniteľného acquis Únie, v ktorých sa 

stanovujú prísnejšie požiadavky na takéto 

produkty, nie však iba ich maximálny 

obsah ortuti. 
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Or. fr 

Odôvodnenie 

Ak by sa zakázal vývoz do tretích krajín v prípade produktov s obsahom ortuti nad limitom 

EÚ, ale v súlade s dohovorom, nemalo by to žiaden pozitívny vplyv na zdravie a životné 

prostredie, keďže cudzie podniky by takéto produkty mohli mimo EÚ stále uvádzať na trh. Len 

by sa znevýhodnili európske podniky, pričom výrobné podmienky v zahraničných podnikoch 

nie vždy zaručujú rovnakú úroveň ochrany ako v EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Cieľom tohto nariadenia je 

chrániť ľudské zdravie a súčasne zaistiť 

dostupnosť liečiv a zdravotníckych 

produktov s obsahom ortuti, ktoré sú pre 

zdravie preukázateľne prínosné 

a v prípade ktorých neexistuje alternatíva 

bez ortuti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

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

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

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) V súlade s článkom 193 ZFEÚ by 

toto nariadenie nemalo členským štátom 

brániť v tom, aby si ponechali alebo aby 

zaviedli prísnejšie ochranné opatrenia, ak 

sú tieto opatrenia zlučiteľné so Zmluvami 

a po oznámení tejto skutočnosti Komisii. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Susanne Melior 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti, a to 

s cieľom znížiť celkové emisie a úniky 

ortuti z týchto výrobných procesov do 

roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 

o 50 % a obmedziť tak jej vplyv na životné 

prostredie a zdravie. Mali by sa prijať 

opatrenia zamerané na zníženie miery 

využívania ortuti a na čo najrýchlejšie 

postupné ukončovanie jej používania 

v takýchto výrobných procesoch, 

každopádne do 10 rokov od nadobudnutia 

účinnosti dohovoru. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti, a to 

s cieľom znížiť celkové emisie a úniky 

ortuti z týchto výrobných procesov do 

roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 
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o 50 % a obmedziť tak jej vplyv na životné 

prostredie a zdravie. Mali by sa prijať 

opatrenia zamerané na zníženie miery 

využívania ortuti a na čo najrýchlejšie 

postupné ukončovanie jej používania 

v takýchto výrobných procesoch, 

každopádne do 10 rokov od nadobudnutia 

účinnosti dohovoru. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme dodržania Minamatského dohovoru by EÚ mala prevziať znenie prílohy B časť II 

tohto dohovoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Keďže príslušné bezortuťové 

výrobné procesy sú k dispozícii, mali by sa 

stanoviť dočasné prevádzkové podmienky 

na výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. Okrem 

toho je potrebné, aby sa čo najskôr 

stanovil termín zavedenia zákazu ortuti vo 

výrobe metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného a priemysel tak mohol 

s dostatočným predstihom investovať. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Alternatívne možnosti výroby metylátu a etylátu sodného a draselného bez použitia ortuti už 

existujú. Samotný dohovor obsahuje naliehavú žiadosť, aby jeho strany zaistili „čo 

najrýchlejšie postupné ukončenie takéhoto používania“. V pozmeňujúcich návrhoch sa 

navrhuje, aby sa to dosiahlo v roku 2023. 

 



 

PE585.758v01-00 24/139 AM\1100259SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  134 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Výroba metylátu alebo etylátu 

sodného alebo draselného výrobným 

procesom s použitím ortuti by sa napokon 

mala zakázať. Keďže neexistuje účinný 

bezortuťový postup výroby metylátu a 

etylátu draselného, mala by sa platnosť 

výnimky predĺžiť na maximálne uvedené 

obdobie a/alebo až dokým bezortuťový 

postup nebude považovaný za technicky 

a hospodársky životaschopný. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. Čo 

najskôr by sa malo uskutočniť postupné 

ukončenie požívania týchto procesov a ich 

nahradenie uskutočniteľnými 

bezortuťovými výrobnými procesmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Ak neexistujú príslušné dostupné 

bezortuťové výrobné procesy, mali by sa 

stanoviť prevádzkové podmienky na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného s použitím ortuti. 

(14) Výroba metylátu alebo etylátu 

sodného alebo draselného s použitím 

ortuti by mala byť zakázaná. Ak 

neexistujú príslušné dostupné bezortuťové 

výrobné procesy v prípade metylátu alebo 

etylátu draselného, mali by sa stanoviť 

prevádzkové podmienky a obdobie 

postupného ukončovania takejto výroby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Výrobou nových produktov s 

prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a 

vytvorením nových výrobných procesov na 

báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie 

ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. 

Tieto nové činnosti by sa preto mali 

zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia 

nepreukáže, že takéto použitia by mali 

významný prínos pre životné prostredie a 

zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne 

technicky a ekonomicky uskutočniteľné 
bezortuťové alternatívy s takýmto 

prínosom. 

(15) Výrobou nových produktov s 

prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a 

vytvorením nových výrobných procesov na 

báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie 

ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. 

Tieto nové činnosti by sa preto mali 

zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia 

nepreukáže, že takéto použitia by mali 

významný prínos pre zdravie a že k 

dispozícii nie sú žiadne bezortuťové 

alternatívy s takýmto prínosom. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Výrobou nových produktov s 

prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a 

vytvorením nových výrobných procesov na 

báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie 

ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. 

Tieto nové činnosti by sa preto mali 

zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia 

nepreukáže, že takéto použitia by mali 

významný prínos pre životné prostredie a 

zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne 

technicky a ekonomicky uskutočniteľné 

bezortuťové alternatívy s takýmto 

prínosom. 

(15) Výrobou nových produktov s 

prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a 

vytvorením nových výrobných procesov na 

báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie 

ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. 

Tieto nové činnosti by sa preto mali 

zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia rizík 

a prínosov nepreukáže, že takéto použitia 

by mali významný prínos pre životné 

prostredie a zdravie a že k dispozícii nie sú 

žiadne technicky uskutočniteľné 

bezortuťové alternatívy s takýmto 

prínosom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Používanie ortuti a jej zlúčenín v 

remeselnej a drobnej ťažbe zlata tvorí 

významný podiel používania ortuti a jej 

emisií na celom svete, a preto by sa malo 

regulovať. 

(16) Používanie ortuti a jej zlúčenín v 

remeselnej a drobnej ťažbe zlata tvorí 

významný podiel používania ortuti a jej 

emisií na celom svete, a preto by sa malo 

ihneď regulovať. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Vysledovateľnosť odpadovej ortuti 

je zásadne dôležitá pre to, aby sa zaistilo 

správne zaobchádzanie s týmto odpadom 

a jeho správna likvidácia, a zabránilo sa 

jeho nelegálnemu používaniu. Preto by sa 

mal na úrovni Únie zaviesť efektívny 

systém vysledovateľnosti v celom reťazci 

nakladania s odpadovou ortuťou. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) So zreteľom na úsilie o rozvoj 

a presadzovanie obnoviteľných zdrojov 

energie v členských štátoch EÚ by sa 

mala okamžite venovať pozornosť tomu, 

ako biomasa prispieva k emisiám ortuti. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16b) Informovanie a vzdelávanie 

verejnosti v oblasti ústnej hygieny je 

najúčinnejší spôsob prevencie zubných 

kazov a teda aj znižovania potreby opráv 

zubov vrátane využívania zubného 

amalgámu. Členské štáty by mali 

propagovať ústnu hygienu, napríklad 
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stanovením vnútroštátnych cieľov. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Je zásadne dôležité zasiahnuť jadro problému a znížiť nutnosť používania akejkoľvek metódy 

opráv zubov. Propagácia ústnej hygieny je efektívne opatrenie na prevenciu vzniku zubných 

kazov, ktoré je v právomoci jednotlivých štátov. Toto opatrenie je súčasťou odporúčaní 

uvedených v dohovore. 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl s vopred určenou dávkou a 

používanie odlučovačov amalgámu by 

malo byť povinné s cieľom chrániť 

zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Aby sa zaistila účinnosť 

odlučovačov amalgámu, mali by sa na 

úrovni Únie zaručiť minimálne 

výkonnostné vlastnosti zariadení 

a minimálne podmienky nakladania 

s amalgámovým odpadom v praxi. 

Vzhľadom na veľkosť podnikov v odvetví 

zubného lekárstva, ktorých sa táto zmena 

týka, je vhodné stanoviť dostatočný čas na 

prispôsobenie sa tomuto novému 

ustanoveniu. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Pojem „s vopred určenou dávkou“ má spresniť to, že kapsule sú určené na jedno použitie pri 

oprave zubov a preto nemôžu byť použité opätovne. 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

(17) Používanie zubného amalgámu by 

malo byť v prípade ošetrovania detí 

a tehotných a kojacich žien zakázané, 

a cieľom by malo byť aj postupné 

ukončenie jeho používania pri ošetrovaní 

všetkých pacientov a v odbornej príprave 

zubných lekárov. Používanie odlučovačov 

amalgámu s minimálnou retenčnou 

efektivitou by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť 

podnikov v odvetví zubného lekárstva, 

ktorých sa táto zmena týka, je vhodné 

stanoviť dostatočný čas na prispôsobenie 

sa tomuto novému ustanoveniu. 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu je už v Európskej únii značne 

rozšírené. Takéto opatrenia dopĺňajúce 

zber zubného amalgámu a amalgámového 

odpadu a spoľahlivé nakladanie s ním sú 

považované za dostatočné pri znižovaní 

objemu amalgámu uvoľňovaného z tohto 

odvetvia, neriešia však problém 

neustáleho dopytu po ortuti v Únii a 

negatívneho vplyvu na životné prostredie. 

Na ochranu zubných lekárov, pacientov a 

životného prostredia pred vystavením 

pôsobeniu ortuti je potrebné postupne 

ukončiť používanie zubného amalgámu, 

ako sa už stalo v niektorých krajinách 

Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malá úprava pozmeňujúceho návrhu spravodajcu č. 19 s cieľom uviesť v texte účel 

odlučovačov amalgámu. 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

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

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 
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odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu a nabádať odvetvie 

zubného lekárstva k tomu, aby postupne 

a trvalo znižovalo používanie zubného 

amalgámu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. 

(17) Až do úplného zrušenia používania 

ortuti v zubnom lekárstve by používanie 

zubného amalgámu vo forme kapsúl a 

používanie odlučovačov amalgámu malo 

byť povinné s cieľom chrániť zubných 

lekárov a pacientov pred vystavením 

pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, aby sa 

výsledná odpadová ortuť neuvoľňovala do 

životného prostredia, ale aby sa 

zachytávala a podliehala environmentálne 

vhodnému nakladaniu s odpadom. 

Vzhľadom na veľkosť podnikov v odvetví 

zubného lekárstva, ktorých sa táto zmena 

týka, je vhodné stanoviť dostatočný čas na 

prispôsobenie sa tomuto novému 

ustanoveniu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť 

neuvoľňovala do životného prostredia, ale 

aby sa zachytávala a podliehala 

environmentálne vhodnému nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

(17) Používanie zubného amalgámu vo 

forme kapsúl a používanie odlučovačov 

amalgámu by malo byť povinné s cieľom 

chrániť zubných lekárov a pacientov pred 

vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, 

aby sa výsledná odpadová ortuť za 

žiadnych okolností neuvoľňovala do 

životného prostredia, ale aby sa 

zachytávala a podliehala environmentálne 

vhodnému a legálnemu nakladaniu s 

odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov 

v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa 

táto zmena týka, je vhodné stanoviť 

dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto 

novému ustanoveniu. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Členské štáty by sa mali vyzvať 

k tomu, aby podporovali odbornú 

prípravu študentov a zubných lekárov 

v oblasti bezortuťových alternatív, najmä 

pre zraniteľné skupiny ako tehotné ženy 

a deti, a aby podporovali rozvoj výskumu 

a inovácií v oblasti ústnej hygieny, a to 

s cieľom zlepšiť znalosti o existujúcich 

materiáloch a technikách opráv zubov, 

ako aj vyvíjať nové materiály. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Výskum v oblasti materiálov používaných na opravy zubov by sa mal podporovať, najmä 

pokiaľ ide o nové materiály, v prípade ktorých sú znalosti zatiaľ obmedzené a neumožňujú 
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úplnú analýzu rizika. Toto opatrenie je súčasťou odporúčaní uvedených v dohovore. 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

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

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

Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Strany Minamatského dohovoru sa 

zaviazali prijať opatrenia nabádajúce 

odborné organizácie a zubárske školy 

k tomu, aby zubných lekárov a študentov 

vzdelávali a školili v oblasti používania 

bezortuťových alternatív na opravy zubov 

a v oblasti propagácie osvedčených 

postupov riadenia; tieto opatrenia by sa 

mali zohľadňovať pri revízii smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2005/36/ES1a. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 

uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 

L 255, 30.9.2005, s. 22). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17b) Nemalo by dochádzať k trvalému 

uskladneniu kovovej ortuti, aby sa zaistila 

jej nedostupnosť ako komodity. S cieľom 

zaistiť jej dlhodobú bezpečnú likvidáciu 
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by sa kovová ortuť mala pred trvalým 

uskladnením premeniť do pevného 

skupenstva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17c) Do roku 2017 sa v Únii vytvorí 

viac než 6 000 ton kovovej odpadovej 

ortuti, najmä v dôsledku povinného 

vyraďovania ortuťových elektrolyzérov 

v odvetví výroby chlóru a zásad v súlade 

s vykonávacím rozhodnutím Komisie 

2013/732/EÚ1a. Kvôli obmedzenej 

kapacite, ktorá je k dispozícii na tuhnutie 

tekutej odpadovej ortuti, by malo byť aj 

podľa tohto nariadenia možné dočasne 

uskladniť kvapalnú ortuť, a to na obdobie 

dostačujúce na zaistenie stuhnutia 

všetkého takto vytvoreného odpadu, ale 

len v povrchových zariadeniach. 

 __________________ 

 1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  9. 

decembra 2013 , ktorým sa podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 

stanovujú závery o najlepších dostupných 

technikách (BAT) výroby chlóru a zásad 

elektrolýzou soľného roztoku (Ú. v. EÚ L 

332, 11.12.2013, s. 34). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Väčšina kritérií stanovených v 

smernici Rady 1999/31/ES41 na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti by sa mala 

uplatňovať na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v podzemných skládkach. 

Možnosť uplatniť niektoré z týchto 

kritérií by malo závisieť od osobitných 

vlastností každej podzemnej skládky, ktoré 

určia príslušné orgány členských štátov 

zodpovedné za vykonávanie smernice 

1999/31/ES. 

vypúšťa sa 

__________________  

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 

1999 o skládkach odpadov 

(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. es 

Odôvodnenie 

Zámerom návrhu je zaviesť rovnaké požiadavky pre dočasné skladovanie ako pre trvalé 

skladovanie. Tento kľúčový prvok Komisiou predloženého návrhu sa však neopiera 

o posúdenie vplyvov. 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Väčšina kritérií stanovených v 

smernici Rady 1999/31/ES41 na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti by sa mala 

uplatňovať na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v podzemných skládkach. 

Možnosť uplatniť niektoré z týchto 

kritérií by malo závisieť od osobitných 

vlastností každej podzemnej skládky, ktoré 

vypúšťa sa 
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určia príslušné orgány členských štátov 

zodpovedné za vykonávanie smernice 

1999/31/ES. 

__________________  

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 

1999 o skládkach odpadov 

(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Väčšina kritérií stanovených v 

smernici Rady 1999/31/ES41 na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti by sa mala 

uplatňovať na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v podzemných skládkach. 

Možnosť uplatniť niektoré z týchto 

kritérií by malo závisieť od osobitných 

vlastností každej podzemnej skládky, ktoré 

určia príslušné orgány členských štátov 

zodpovedné za vykonávanie smernice 

1999/31/ES. 

(18) Trvalé skladovanie kvapalnej 

ortuti by malo byť zakázané, aby za 

zabránilo škodám na ľudskom zdraví 

a životnom prostredí, ako aj jej 

nelegálnemu použitiu. 

__________________  

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 

1999 o skládkach odpadov 

(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Väčšina kritérií stanovených v 

smernici Rady 1999/31/ES41 na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti by sa mala 

uplatňovať na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v podzemných skládkach. 

Možnosť uplatniť niektoré z týchto 

kritérií by malo závisieť od osobitných 

vlastností každej podzemnej skládky, ktoré 

určia príslušné orgány členských štátov 

zodpovedné za vykonávanie smernice 

1999/31/ES. 

(18) Pred akýmkoľvek konečným 

zneškodnením by sa odpadová ortuť mala 

premeniť do pevného skupenstva. 

Dočasné uskladnenie na obmedzené 

časové obdobie je nutné kvôli 

obmedzeným kapacitám na tuhnutie. 

Kvôli opakovaným problémom so 

stabilitou podzemných skládok by sa mala 

tuhá odpadová ortuť zneškodňovať len 

v primeraných povrchových zariadeniach 

za primeraných podmienok. Väčšina 

kritérií stanovených v smernici Rady 

1999/31/ES41 na dočasné uskladnenie 

odpadovej ortuti by sa mala uplatňovať na 

trvalé zneškodňovanie tuhej odpadovej 

ortuti. 

__________________ __________________ 

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 

1999 o skládkach odpadov 

(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). 

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 

1999 o skládkach odpadov 

(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Čistá odpadová ortuť je kvapalná. Taká by sa nemala zneškodňovať ani skladovať, a to 

s výnimkou dočasného uskladnenia pri čakaní na premenu na tuhé skupenstvo, a to kvôli 

obmedzeným kapacitám v tomto smere. Kvôli opakovaným problémom so stabilitou 

podzemných skládok by sa mala tuhá odpadová ortuť zneškodňovať len v primeraných 

povrchových zariadeniach za primeraných podmienok. 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Znečistené plochy prispievajú k 

opätovnej mobilizácii a emisiám a 

uvoľňovaniu ortuti do vzduchu, pôdy a 

vody. V prípade nedostatku komplexných 
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informácií o opustených znečistených 

plochách je nevyhnutné vytvoriť zoznam 

a usmernenia pre správu všetkých 

znečistených plôch v Únii. S cieľom 

umožniť takéto kroky by sa na Komisiu 

mala delegovať právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 

stanovenie metód a prístupov týkajúcich 

sa ekologicky udržateľného riadenia a 

ozdravenia plôch znečistených ortuťou 

alebo jej zlúčeninami, a to v súlade so 

zásadou „znečisťovateľ platí“. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malá úprava pozmeňujúceho návrhu spravodajcu č. 21 s cieľom doplniť odkaz na zásadu 

„znečisťovateľ platí“. 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Trvalé skladovanie kovovej ortuti 

považovanej za odpad bez predbežného 

spracovania by sa malo vylúčiť kvôli 

riziku, ktoré predstavuje táto extrémne 

nebezpečná látka v kvapalnom 

skupenstve. Pred trvalým uskladnením 

odpadovej ortuti je nutné uskutočniť 

príslušné operácie na stabilizáciu tohto 

odpadu a jeho premenu na pevné 

skupenstvo s cieľom tieto riziká znížiť, 

a to v súlade s článkom 6 smernice 

1999/31/ES. Trvalé uskladnenie (alebo 

zneškodnenie) odpadovej ortuti bude 

možné len po jej premene do tuhého 

skupenstva. 

Or. es 



 

AM\1100259SK.doc 39/139 PE585.758v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 

Kovová ortuť je kvapalina, a nakladanie s takýmto odpadom prináša väčšia riziká než 

v prípade pevných látok. Smernica 1999/31/ES zakazuje ukladanie kvapalného odpadu na 

skládky. Analogicky a so zreteľom na jej nebezpečnú povahu by sa to isté malo týkať aj 

odpadovej ortuti. V záujme minimalizácie rizík by sa trvalé uskladnenie malo povoliť len 

v prípade, že odpadová ortuť bola stabilizovaná a premenená na tuhé skupenstvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18b) Bezpečnosť trvalého uskladnenia 

v podzemí alebo v soľných baniach by sa 

mala starostlivo analyzovať, keďže 

neexistujú žiadne štúdie primerane 

posudzujúce riziká spojené s touto formou 

skladovania odpadovej ortuti. Komisia 

môže vypracovať odporúčania týkajúce sa 

vlastností zariadení na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti. Môže taktiež navrhnúť 

revíziu smernice 1999/31/ES.  

Or. es 

Odôvodnenie 

Podľa návrhu je uskladnenie v podzemí uprednostňovanou možnosťou zneškodňovania 

odpadovej ortuti a soľné bane sú označované za bezpečnostnú „referenčné hodnotu“, podľa 

ktorej sa majú posudzovať iné podzemné skladovacie lokality. Tieto dva prvky návrhu sa 

neopierajú o dostatočné dôkazy. Musíme posúdiť, či je vďaka vrstve soli podzemná dutina 

bezpečnejšia. Taktiež musíme posúdiť, či sa má uskladnenie v podzemí, so zreteľom na 

vlastnosti odpadovej ortuti, uprednostňovať pred uskladnením nad zemským povrchom. 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

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

Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 



 

PE585.758v01-00 40/139 AM\1100259SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) S cieľom zosúladiť právne predpisy 

Únie s rozhodnutiami konferencie 

zmluvných strán dohovoru, ktoré 

podporuje Únia, by sa právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala 

delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmeny 

príloh k tomuto nariadeniu a doplnenie 

tohto nariadenia o technické požiadavky 

na environmentálne vhodné dočasné 

uskladnenie ortuti a jej zlúčenín. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť 

paralelné, včasné a primerané postúpenie 

relevantných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade. 

(19) S cieľom zosúladiť právne predpisy 

Únie s rozhodnutiami konferencie 

zmluvných strán dohovoru, ktoré 

podporuje Únia, by sa právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala 

delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmeny 

príloh k tomuto nariadeniu. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 

a primerané postúpenie relevantných 

dokumentov Európskemu parlamentu a 

Rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania tohto nariadenia, 

pokiaľ ide o zákaz alebo povolenie nových 

produktov využívajúcich ortuť a postupov, 

ako aj o povinnosti týkajúce sa podávania 

správ, vykonávacie právomoci by sa mali 

udeliť Komisii. Tieto právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/201142. 

(20) Právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 ZFEÚ by sa mala na 

Komisiu delegovať aj so zreteľom na 

zákaz alebo povolenie nových produktov 

a postupov využívajúcich ortuť a so 

zreteľom na určenie technických 

požiadaviek kladených na 

environmentálne vhodné dočasné 

uskladnenie ortuti, zlúčenín ortuti a zmesí 

s ortuťou. 

__________________  

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
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2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

ľudského zdravia a životného prostredia 

pred ortuťou zákazom vývozu a dovozu 

ortuti a produktov s prídavkom ortuti, 

obmedzením používania ortuti vo 

výrobných procesoch, produktoch, 

remeselnej a drobnej ťažbe zlata a zubnom 

amalgáme, ako aj stanovením povinností 

týkajúcich sa odpadovej ortuti, nie je 

možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 

členských štátov, ale z dôvodu 

cezhraničného charakteru znečistenia 

ortuťou a charakteru opatrení, ktoré sa 

majú prijať, ich možno lepšie dosiahnuť na 

úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v 

súlade so zásadou subsidiarity podľa 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 

V súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku toto nariadenie 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie tohto cieľa, 

(24) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

ľudského zdravia a životného prostredia 

pred ortuťou zákazom vývozu a dovozu 

ortuti a produktov s prídavkom ortuti, 

obmedzením používania ortuti vo 

výrobných procesoch, produktoch, 

remeselnej a drobnej ťažbe zlata s využitím 

ortuti a zubnom amalgáme, ako aj 

stanovením povinností týkajúcich sa 

odpadovej ortuti, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 

z dôvodu cezhraničného charakteru 

znečistenia ortuťou a charakteru opatrení, 

ktoré sa majú prijať, ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 

prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 

Európskej únii. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

toto nariadenie neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia a 

podmienky týkajúce sa obchodu s ortuťou, 

jej zlúčeninami, zmesami a produktmi s 

obsahom ortuti, výroby, používania a 

dočasného uskladnenia ortuti, zlúčenín 

ortuti, zmesí a produktov s prídavkom 

ortuti, ako aj nakladania s odpadovou 

ortuťou. 

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia a 

podmienky týkajúce sa obchodu s ortuťou, 

jej zlúčeninami, zmesami a produktmi s 

obsahom ortuti, výroby, používania a 

uskladnenia ortuti, zlúčenín ortuti, zmesí a 

produktov s prídavkom ortuti, ako aj 

nakladania s odpadovou ortuťou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. „zlúčenina ortuti“ je akákoľvek 

látka tvorená atómami ortuti a jedným 

alebo viacerými atómami iných 

chemických prvkov, ktoré možno oddeliť 

do iných zložiek len chemickými 

reakciami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. „primárna ťažba ortuti“ je ťažba, v 

ktorej hlavnou vyhľadávanou surovinou je 

ortuť. 

6. „primárna ťažba ortuti“ je ťažba, v 

ktorej hlavnou vyhľadávanou surovinou je 

ortuť. Ťažbu nemožno zamieňať za 
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činnosti v oblasti nevýznamnej remeselnej 

a drobnej ťažby zlata a spracúvania, ktoré 

môžu spôsobiť využívanie ortuti a jej 

zlúčenín; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. „dočasné uskladnenie“ je 

uskladnenie ortuti alebo jej zlúčenín, 

ktoré sú vymedzené ako odpad, na 

obmedzené časové obdobie pred 

následnou premenou na pevné skupenstvo 

a zneškodnením; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa zaviesť vymedzenie dočasného uskladnenia, keďže dočasné uskladnenie má 

kľúčovú úlohu v nakladaní s odpadovou ortuťou. Malo by sa vnímať ako prechodný krok pred 

premenou na pevné skupenstvo a konečným zneškodnením. 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. „dočasné uskladnenie“ je 

uskladnenie odpadovej ortuti na 

obmedzené časové obdobie pred procesom 

konečného zneškodnenia. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Dočasné uskladnenie je etapa, ktorá predchádza fáze nakladania s odpadovou ortuťou 

(stabilizácia odpadu). Odpadová ortuť sa musí pred trvalým uskladnením stabilizovať alebo 

čiastočne stabilizovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

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

Dantin, Renate Sommer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prvý pododsek sa nevzťahuje na vývoz 

zlúčenín ortuti uvedených v prílohe I 

na účely laboratórneho výskumu. 

Prvý pododsek sa nevzťahuje na vývoz 

zlúčenín ortuti uvedených v prílohe I 

na účely laboratórneho výskumu, na účely 

ortuti v kapsulách s vopred určenou 

dávkou určených na výrobu zubného 

amalgámu na mieste, na účely vakcín 

a látok na testovanie alergií, a na účely 

ortuti alebo jej zlúčenín určených na 

výrobu homeopatických 

a antropozofických liekov alebo ich 

aktívnych farmaceutických zložiek. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prvý odsek článku 3 obsahuje zákaz vývozu ortuti a jej zlúčenín a zmesí uvedených v prílohe 

I, ktoré sa používajú napr. ako suroviny na liečebné účely a nemožno ich nahradiť. 

V dôsledku toho sa vytvorí prekážka brániaca vo vývoze týchto surovín a medziproduktov do 

podnikov mimo EÚ a zníži sa dostupnosť homeopatických a antropozofických liekov 

s prídavkom ortuti. To je potrebné zmeniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Prvý pododsek sa nevzťahuje na vývoz 

ortuti a jej zlúčenín a zmesí uvedených v 

prílohe I používaných ako východiskový 

materiál pre aktívne farmaceutické zložky 

v homeopatických prípravkoch 

vyrábaných v súlade s Európskym 

liekopisom, ak sú splnené tieto 

podmienky: 

 – výrobca vytvára a predkladá 

príslušnému vnútroštátnemu orgánu 

výročné správy o dodržiavaní predpisov 

o akýchkoľvek činnostiach súvisiacich 

s ortuťou, 

 – príslušný vnútroštátny orgán 

povolil uvádzať tento liek na trh ako liek, 

a  

 – výrobca plní požiadavky v oblasti 

posudzovania bezpečnosti stanovené pre 

takéto produkty príslušným vnútroštátnym 

orgánom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vývoz zmesí ortuti, ktoré nie sú 

uvedené v prílohe I, na účely obnovy ortuti 

sa zakazuje. 

2. Vývoz zmesí ortuti, ktoré nie sú 

uvedené v prílohe I, na účely obnovy ortuti 

inam než do krajín Európskej únie, 

Európskeho hospodárskeho priestoru a do 

Švajčiarska sa zakazuje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie je zamerané na zákaz vyhadzovania a zbytočnej prepravy ortuti a zlúčenín 
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ortuti na veľké vzdialenosti, ale umožňuje vývoz do krajín s vysokou kapacitou nakladania 

s odpadovou ortuťou. 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dovoz ortuti a zmesí uvedených v prílohe I 

na iné použitie, než je zneškodnenie ako 

odpad, sa zakazuje. 

Dovoz ortuti, jej zlúčenín a zmesí 

uvedených v prílohe I sa zakazuje. 

 Dovoz ortuti a zmesí uvedených v prílohe 

I na zneškodnenie sa však zakazuje od 1. 

januára 2028. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dáva síce zmysel umožniť dovoz ortuti z tretích krajín s cieľom pomôcť týmto krajinám 

s bezpečným zneškodňovaním, v dlhodobom horizonte by však tieto krajiny mali byť schopné 

nakladať s odpadovou ortuťou samy, prinajmenšom aby sa zabránilo nebezpečnej preprave. 

Preto by sa dovoz na účely zneškodnenia mal obmedziť na 10 rokov. Medzičasom by krajiny 

s technológiami premeny na pevné skupenstvo mali pomôcť tretím krajinám so získavaním 

potrebných technológií na bezpečné zneškodnenie odpadovej ortuti vo svojej krajine.   

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dovoz ortuti a zmesí uvedených v prílohe I 

na iné použitie, než je zneškodnenie ako 

odpad, sa zakazuje. 

Dovoz ortuti a zmesí, ako sú uvedené v 

prílohe I, na iné použitie, než je 

zneškodnenie ako odpad, sa zakazuje. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Keďže niektoré tretie krajiny nemajú finančnú kapacitu a/alebo dostatočné množstvo 

odpadovej ortuti, ktorá sa má spracovať, aby vytvorili stabilizačné jednotky, Únia musí byť 

schopná tieto toky dovážať a zaistiť tak zneškodnenie tohto odpadu a zníženie rizika 

znečistenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Dovoz ortuti a jej zlúčenín a zmesí 

uvedených v prílohe I je povolený, ak sa 

používajú ako východiskový materiál pre 

aktívne farmaceutické zložky 

v homeopatických prípravkoch 

vyrábaných v súlade s Európskym 

liekopisom, ak sú splnené tieto 

podmienky: 

 – výrobca vytvára a predkladá 

príslušnému vnútroštátnemu orgánu 

výročné správy o dodržiavaní predpisov 

o akýchkoľvek činnostiach súvisiacich 

s ortuťou, 

 – príslušný vnútroštátny orgán 

povolil uvádzať tento liek na trh ako liek, 

a  

 – výrobca plní požiadavky v oblasti 

posudzovania bezpečnosti stanovené pre 

takéto produkty príslušným vnútroštátnym 

orgánom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odchylne od prvého pododseku sa 

povoľuje dovoz v ktoromkoľvek z týchto 

prípadov: 

vypúšťa sa 

– vyvážajúca krajina je zmluvnou 

stranou dohovoru a vyvezená ortuť 

nepochádza z primárnej ťažby ortuti, ako 

sa stanovuje v článku 3 ods. 3 a ods. 4 

tohto dohovoru; 

 

– vyvážajúca krajina, ktorá nie je 

zmluvnou stranou dohovoru, poskytla 

osvedčenie, že ortuť nepochádza z 

primárnej ťažby ortuti ani z 

priemyselného odvetvia výroby chlóru a 

hydroxidu, a dovážajúci členský štát udelil 

svoj písomný súhlas s dovozom. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Postupné ukončenie používania zubného amalgámu a zosúladenie vývozných noriem s tými, 

ktoré už existujú na vnútornom trhu, zníži dopyt po ortuti ako surovine. Preto by sa vnútorný 

dopyt mal pokrývať recykláciou a opätovným používaním ortuti. 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – bez toho, aby tým boli dotknuté 

vyššie uvedené dva prípady, ortuť a zmesi 

uvedené v prílohe I sa používajú na 

výrobu liekov a liečiv. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Michel Dantin 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Odchylne od prvého pododseku sa 

dovoz povoľuje len ak už nie je 

k dispozícii recyklovaná ortuť a ak je jeho 

použitie technicky možné a/alebo nemá 

vplyv na kvalitu produktu. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Aby sa znížila produkcia ortuti a podporovalo opätovné používanie existujúcej ortuti, je 

vhodné uprednostňovať v EÚ používanie recyklovanej ortuti. Recyklácia ortuti má 

prinajmenšom tri výhody: zlepšuje vysledovateľnosť ortuti, podporuje znižovanie objemu 

uskladňovanej stabilizovanej alebo čiastočne stabilizovanej odpadovej ortuti a zaručuje 

vyššiu úroveň kvality ortuti vďaka postupu takzvanej trojitej destilácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dovoz ortuti na používanie pri 

remeselnej a drobnej ťažbe zlata sa 

zakazuje. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Používanie ortuti pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata závisí viac než od čohokoľvek iného od 

ceny zlata. To, či EÚ dováža alebo nedováža primerané množstvá ortuti od strán dohovoru, 

bude mať pravdepodobne len malý vplyv na spotrebu inde. 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Administratívne úlohy vyplývajúce 

z požiadaviek ustanovených v odsekoch 1 

a 2 tohto článku vykonávajú vnútroštátne 

orgány alebo orgány určené v súlade s 

článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 649/2012. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia identifikuje finančné a technické 

prostriedky na prispenie k budovaniu 

kapacít a transferu technickej pomoci 

a technológií podľa záväzkov 

vyplývajúcich z Minamatského dohovoru. 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 

a relevantnými zainteresovanými 

subjektmi podporuje a uľahčuje rozvoj, 

transfer a šírenie aktuálnych, 

environmentálne vhodných alternatívnych 

technológií a prístup k nim v prípade 

strán dohovoru, ktoré sú rozvojovými 

krajinami, najmä v prípade najmenej 

rozvinutých krajín, a to s cieľom posilniť 

ich schopnosť účinne implementovať 

Minamatský dohovor. Tento záväzok 

zahŕňa všetky oblasti a etapy spracúvania 

ortuti, vrátane jej zneškodnenia ako 

odpadu. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Záväzok na základe čl. 14 Minamatského dohovoru. EÚ ako strana dohovoru patriaca medzi 

rozvinuté krajiny má zohrávať významnú úlohu a prispievať k budovaniu kapacít, najmä 

v najmenej rozvinutých krajinách. 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii od 1. januára 2021 zakazuje 

vývoz, dovoz a výroba produktov s 

prídavkom ortuti uvedených v prílohe II. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii zakazuje vývoz, dovoz a výroba 

produktov s prídavkom ortuti uvedených v 

prílohe II, a to od tam uvedených 

termínov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak sa termíny uvedú v prílohe, bude ľahšie ich v prípade potreby zmeniť, napr. posunúť 

vpred. 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii od 1. januára 2021 zakazuje 

vývoz, dovoz a výroba produktov s 

prídavkom ortuti uvedených v prílohe II. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii od 1. januára 2021 zakazuje 

vývoz, dovoz a výroba produktov s 

prídavkom ortuti. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Mal by existovať úplný zákaz vývozu všetkých produktov s prídavkom ortuťou. Takýto zákaz 

by mal len zanedbateľný hospodársky vplyv a zabránil by možnosti vývozu produktov, ktoré 

nemožno uviesť na trh EÚ, čo by znamenalo dvojaké normy. Táto zmena zahŕňa vypustenie 

prílohy II. 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii od 1. januára 2021 zakazuje 

vývoz, dovoz a výroba produktov s 

prídavkom ortuti uvedených v prílohe II. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

prísnejšie požiadavky stanovené v iných 

uplatniteľných právnych predpisoch Únie, 

sa v Únii zakazuje vývoz, dovoz a výroba 

produktov s prídavkom ortuti uvedených v 

prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neexistuje žiaden dôvod, prečo umožniť tri ďalšie roky obchodovania s produktmi, ktoré boli 

v EÚ zakázané. Zákaz vývozu, dovozu a výroby produktov s prídavkom ortuti vymedzených 

v prílohe II by mal platiť odo dňa účinnosti tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– produkty nevyhnutné na civilnú 

ochranu a vojenské využitie; 

vypúšťa sa 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  184 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – lieky, ktorých uvádzanie na trh ku 

dňu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia príslušný vnútroštátny orgán 

povolil, ktoré majú preukázateľne 

významné prínosy pre zdravie a ku ktorým 

neexistujú technicky uskutočniteľné 

bezortuťové alternatívy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – strany sa však zaväzujú snažiť sa 

o obmedzenie vývozu a dovozu produktov 

s prídavkom ortuti , vrátane produktov 

uvedených v predchádzajúcom 

pododseku. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – lieky a liečivá, pre ktoré neexistuje 

uskutočniteľná bezortuťová alternatíva. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Malo by sa zabezpečiť, aby sa tento článok neuplatňoval na lieky, pre ktoré neexistuje 

alternatíva a ktoré majú významné zdravotné prínosy. 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia uskutoční odborné 

posúdenie používania ortuti vo výrobe 

vakcín, ako sa uvádza aj v záveroch Rady 

z 24. júna 2005 a uznesení Európskeho 

parlamentu z marca 2006, a to s cieľom 

dosiahnuť obmedzenie tohto používania 

a v prípade existencie vhodných 

a bezpečných alternatív aj úplného 

zákazu, a podporovať výskum 

uskutočniteľných možností budúceho 

používania viacdávkových vakcín bez 

thiomersalu v rozvojových krajinách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Na základe zoznamu produktov 

s prídavkom ortuti vytvoreného podľa 

odseku 1 Komisia, ak to bude vhodné, 

predloží legislatívny návrh regulácie 

všetkých produktov s prídavkom ortuti, 

ktoré ešte v Únii nie sú regulované. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mala by existovať jednoznačná povinnosť Komisie predložiť návrh týkajúci sa všetkých 

produktov s prídavkom ortuti, ktoré ešte nie sú regulované. 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme prostredníctvom 

vykonávacích aktov rozhodnutia, v ktorých 

určí formuláre, ktoré sa majú používať na 

účely vykonávania článkov 3 a 4. 

Komisia navrhne rozhodnutia, v ktorých 

určí formuláre, ktoré sa majú používať na 

účely vykonávania článkov 3 a 4. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 18 ods. 2. 

vypúšťa sa 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Od 1. januára 2019 nesmie 

prahová hodnota najvyššej prípustnej 

koncentrácie ortuti a jej zlúčenín 

v akomkoľvek palive a odpade pred jeho 

spaľovaním prekročiť 25μg/kg 

hmotnosti/suchej hmotnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Od 1. januára 2019 nesmie 

prahová hodnota najvyššej prípustnej 

koncentrácie ortuti a jej zlúčenín 

v akomkoľvek palive a odpade pred jeho 

spaľovaním prekročiť 25μg/kg 

hmotnosti/suchej hmotnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 17 prijať delegované akty s 

cieľom stanoviť požiadavky na 

environmentálne vhodné dočasné 

uskladnenie ortuti a jej zlúčenín, ktoré 

prijala konferencia zmluvných strán 

dohovoru, keď Únia príslušné 

rozhodnutie podporila. 

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 17 prijať delegované akty s 

cieľom stanoviť požiadavky na 

environmentálne vhodné dočasné 

uskladnenie ortuti a jej zlúčenín, ktoré 

prijala konferencia zmluvných strán 

dohovoru. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výroba produktov s prídavkom 

ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne 

použitie známe pred 1. januárom 2018, a 

uvádzanie takýchto produktov na trh sa 

zakazuje. 

1. Výroba produktov s prídavkom 

ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne 

použitie známe pred dátumom 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 

a uvádzanie takýchto produktov na trh sa 

zakazuje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zákaz výroby úplne nových produktov s prídavkom ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne 

známe použitie, a ich uvádzania na trh by mal začať hneď pri nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia, a nie až od určeného dátumu, inak bude možné v medziobdobí uviesť na trh nové 

produkty. Tomu by sa malo zabrániť. 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

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

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

Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výroba produktov s prídavkom 

ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne 

použitie známe pred 1. januárom 2018, a 

uvádzanie takýchto produktov na trh sa 

zakazuje. 

1. Výroba produktov s prídavkom 

ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne 

použitie schválené pred 1. januárom 2018, 

a uvádzanie takýchto produktov na trh sa 

zakazuje. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výrobné procesy zahŕňajúce používanie 

ortuti a (alebo) zlúčenín ortuti, ktoré 

neexistovali pred 1. januárom 2018, sa 

zakazujú. 

Výrobné procesy zahŕňajúce používanie 

ortuti a (alebo) zlúčenín ortuti, ktoré 

neexistovali pred nadobudnutím účinnosti 

tohto nariadenia, sa zakazujú. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Odchylne od odsekov 1 a 2, ak má 

hospodársky subjekt v úmysle vyrábať a 

(alebo) uviesť na trh nový produkt s 

prídavkom ortuti alebo zaviesť nový 

výrobný proces, tento subjekt upovedomí 

príslušné orgány daného členského štátu a 

poskytne im tieto informácie: 

3. Odchylne od odsekov 1 a 2, ak má 

hospodársky subjekt v úmysle vyrábať a 

(alebo) uviesť na trh nový produkt s 

prídavkom ortuti alebo zaviesť nový 

výrobný proces, tento subjekt upovedomí 

príslušné orgány daného členského štátu a 

poskytne im, a to aj odchylne od pravidiel 

priemyselnej ochrany technickej 

dokumentácie, tieto informácie: 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 1 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – dôkaz o tom, že neexistujú žiadne 

technologické alternatívy k použitiu ortuti 

v produkte alebo procese, 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– posúdenie jeho environmentálnych 

a zdravotných rizík; 

– posúdenie jeho environmentálnych 

a zdravotných rizík a prínosov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  200 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– posúdenie jeho environmentálnych 

a zdravotných rizík; 

– posúdenie jeho environmentálnych 

a zdravotných rizík a prínosov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  201 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – informácie o neexistencii 

technicky uskutočniteľných 

bezortuťových alternatív s takýmito 

prínosmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – informácie o neexistencii 

technicky alebo ekonomicky 

uskutočniteľnej bezortuťovej alternatívy; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– podrobné vysvetlenie spôsobu, 

akým sa takýto produkt alebo proces musí 

vyrábať, používať a prevádzkovať na 

zabezpečenie vysokého stupňa ochrany 

životného prostredia a ľudského zdravia. 

– podrobné vysvetlenie spôsobu, 

akým sa takýto produkt alebo proces musí 

vyrábať, používať, prevádzkovať a, v 

prípade produktov, zneškodňovať na 

zabezpečenie vysokého stupňa ochrany 
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životného prostredia a ľudského zdravia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mal by sa posudzovať celý životný cyklus produktu. 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

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

Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Po oznámení z príslušného členského štátu 

Komisia overí najmä to, či bolo 

preukázané, že nové produkty s prídavkom 

ortuti alebo nové výrobné procesy majú 

významný prínos pre životné prostredie a 

zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne 

technicky a ekonomicky uskutočniteľné 

bezortuťové alternatívy s takýmto 

prínosom. 

Po oznámení z príslušného členského štátu 

Komisia overí najmä to, či bolo 

preukázané, že nové produkty s prídavkom 

ortuti alebo nové výrobné procesy majú 

významný prínos pre životné prostredie a 

zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne 

technicky uskutočniteľné bezortuťové 

alternatívy s takýmto prínosom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijíma prostredníctvom 

vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom 

určiť, či sú príslušné nové produkty s 

prídavkom ortuti alebo nové výrobné 

procesy povolené. 

Komisia prijíma prostredníctvom 

vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom 

určiť, či sú príslušné nové produkty s 

prídavkom ortuti alebo nové výrobné 

procesy povolené. Dotknutý členský štát 

nesmie povoliť nový produkt alebo proces 

skôr, než Komisia prijme rozhodnutie. 
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Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijíma prostredníctvom 

vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom 

určiť, či sú príslušné nové produkty s 

prídavkom ortuti alebo nové výrobné 

procesy povolené. 

Komisia navrhuje rozhodnutia s cieľom 

určiť, či sú príslušné nové produkty s 

prídavkom ortuti alebo nové výrobné 

procesy povolené. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 18 ods. 2. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– prijmú opatrenia na zníženie a 

pokiaľ možno elimináciu používania 
ortuti a jej zlúčenín, jej emisií a 

– zakážu používanie ortuti a jej 

zlúčenín v takejto ťažbe a spracúvaní; 
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uvoľňovania ortuti do životného 

prostredia z takejto ťažby a spracovania; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na rozdiel od zvyšku sveta, kde ešte stále často prebieha remeselná a drobná ťažba zlata, 

v EÚ takáto ťažba zlata už neprebieha. Podľa Komisiou uskutočneného posúdenia vplyvov 

Francúzsko ju už na jedinom mieste, kde sa uskutočňovala (Francúzska Guyana) zakázalo. 

Právo EÚ je v tejto veci preto relevantné len v tom smere, že určuje správnu cestu vpred na 

medzinárodnej úrovni. Preto nie je vhodné požadovať len zníženie rozsahu používania ortuti 

v remeselnej a drobnej ťažbe zlata, používanie ortuti pri takejto ťažbe zlata by sa malo 

zakázať úplne, podľa vzoru Francúzska. Takýto prístup automaticky eliminuje všetky emisie 

a úniky ortuti. 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

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

Jan Gerbrandy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– prijmú opatrenia na zníženie a 

pokiaľ možno elimináciu používania ortuti 

a jej zlúčenín, jej emisií a uvoľňovania 

ortuti do životného prostredia z takejto 

ťažby a spracovania; 

– prijmú opatrenia na zníženie 

a postupné ukončenie používania ortuti a 

jej zlúčenín, jej emisií a uvoľňovania ortuti 

do životného prostredia z takejto ťažby a 

spracovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Od 1. januára 2019 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl. 

1. Do 12 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 
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kapsúl. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Od 1. januára 2019 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl. 

1. Od 1. januára 2018 do 1. januára 

2020 musia zubní lekári ponúkať 

alternatívu k zubnému amalgámu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Od 1. januára 2019 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl. 

1. Od 1. januára 2019 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl s vopred určenou dávkou. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Pojem „s vopred určenou dávkou“ má spresniť to, že kapsule sú určené na jedno použitie pri 

oprave zubov a preto nemôžu byť použité opätovne. 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

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

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

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Od 1. januára 2019 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl. 

1. Od 1. januára 2018 sa zubný 

amalgám smie používať len vo forme 

kapsúl. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty zaistia, aby všetky 

zariadenia zubného lekárstva poskytovali 

pacientom v súvislosti so zubným 

amalgámom a jeho alternatívami aspoň 

tieto informácie: 

 – zloženie zubného amalgámu, 

 – dostupnosť alternatívnych 

bezortuťových výplní a ich zloženie, a 

 – že použitie zubného amalgámu nie 

je indikované pre mliečne zuby, pre 

pacientov s alergiami na ortuť a pre 

osoby s chronickými ochoreniami obličiek 

so zníženou funkciou obličiek. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Každý zubný lekár by mal pacientov povinne informovať o povahe zubného amalgámu 

a dostupnosti alternatív, ako aj o ich zložení. Taktiež by mal poskytovať informácie 

o kontraindikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Michel Dantin 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Od 1. januára 2019 je používanie 

zubného amalgámu zakázané v prípade 

opráv zubov tehotných žien a v prípade 

mliečnych zubov, a to s výnimkou 

prípadu, ak ho lekár považuje za 

nevyhnutné v prípadoch, pre ktoré 

neexistuje uspokojivá alternatíva. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Dohovor obsahuje výzvu stranám, aby pokročili smerom k postupnému zníženiu používania 

zubného amalgámu obsahujúceho ortuť, Komisia je však v tomto bode menej ambiciózna. Je 

vhodné obmedziť používanie amalgámov v prípade zraniteľných skupín na odôvodnené 

situácie, v prípade ktorých neexistuje uspokojivá alternatíva k použitiu zubného amalgámu. 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

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

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Po uplynutí jedného roka od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

sa zubný amalgám nepoužíva na ošetrenie 

tehotných a kojacich žien a detí, ktorým 

sa ošetrujú ich mliečne zuby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

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

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

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Od 1. januára 2018 sa zubný 

amalgám nepoužíva na ošetrovanie detí vo 

veku do 12 rokov a tehotných a kojacich 

žien. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Od 1. januára 2020 sa zubný 

amalgám v akejkoľvek podobe nepoužíva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Odchylne od odseku 1a môžu 

členské štáty umožniť používanie zubného 

amalgámu v prípade osobitných 

liečebných potrieb v prípade, keď žiadne 

iné alternatívy nie sú vhodné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Používanie zubného amalgámu sa 

postupne ukončí do 31. decembra 2021. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  221 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Odchylne od odsekov 1a a 1b je 

použitie zubného amalgámu naďalej 

povolené len v prípade, keď ho zubný 

lekár považuje za potrebné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Od 1. januára 2018 do 1. januára 

2020 a v prípade uplatnenia odseku 1b sa 

zubný amalgám používa len vo forme 

kapsúl s vopred určenou dávkou. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  223 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od 1. januára 2019 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne. 

2. Od 1. januára 2021 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

všetkých amalgámových častíc, okrem 

iného vrátane tých, ktoré obsahuje tekutý 

odpad. Zubní lekári zabezpečia, aby sa 

tieto odlučovače udržiavali podľa 

požiadaviek na zabezpečenie vysokej 

a trvalej zadržiavacej úrovne 

prinajmenšom 95 % amalgámových 

častíc. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Iba vysoká výkonnosť odlučovačov amalgámu počas celej ich životnosti umožní efektívne 

znížiť riziko súvisiace s používaním zubného amalgámu. Je potrebné spresniť vymedzenie, aby 

sa so všetkými zvyškami, ktoré obsahujú zariadenia a ktoré sa nachádzajú v tekutom odpade, 

nakladalo správne. Pre najmenej vybavené krajiny je potrebné prechodné obdobie. 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od 1. januára 2019 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne. 

2. Od 1. januára 2021 musia 

zariadenia zubného lekárstva používajúce 

zubný amalgám alebo odstraňujúce 

výplne zo zubného amalgámu zaistiť, aby 

boli vybavené odlučovačmi na 

zadržiavanie a zber amalgámových častíc. 

Tieto odlučovače sa musia udržiavať podľa 

požiadaviek na zabezpečenie vysokej 

zadržiavacej úrovne. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od 1. januára 2019 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne. 

2. Od 1. januára 2021 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva používajúce 

alebo odstraňujúce zubný amalgám 
vybavené odlučovačmi na zadržiavanie a 

zber amalgámových častíc. Tieto 

odlučovače sa musia udržiavať podľa 

požiadaviek na zabezpečenie vysokej 

zadržiavacej úrovne. 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Táto požiadavka by mala platiť len pre zariadenia zubného lekárstva, ktoré amalgám ešte 

stále používajú, a mala by sa zaviesť v primeranej časovej lehote. 

 

Pozmeňujúci návrh  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od 1. januára 2019 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne. 

2. Do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

musia byť zariadenia zubného lekárstva 

vybavené odlučovačmi na zadržiavanie a 

zber amalgámových častíc. Tieto 

odlučovače sa musia udržiavať podľa 

požiadaviek na zabezpečenie vysokej 

zadržiavacej úrovne. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  227 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od 1. januára 2019 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne. 

2. Od 1. januára 2018 musia byť 

zariadenia zubného lekárstva vybavené 

odlučovačmi na zadržiavanie a zber 

amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa 

musia udržiavať podľa požiadaviek na 

zabezpečenie zadržiavania prinajmenšom 

95 % amalgámových častíc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Julie Girling 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Najneskôr 31. decembra 2019 

Komisia predloží Európskemu parlamentu 

a Rade správu, v ktorej posúdi technickú, 

environmentálnu a ekonomickú 

uskutočniteľnosť postupného ukončenia 

používania zubného amalgámu v Únii do 

31. decembra 2021. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Predpokladá sa, že kapsuly a 

odlučovače amalgámu, ktoré spĺňajú 

harmonizované normy EN alebo iné 

národné alebo medzinárodné normy, ktoré 

zabezpečujú rovnocennú úroveň kvality a 

úroveň zadržania, spĺňajú požiadavky 

stanovené v odsekoch 1 a 2. 

3. Predpokladá sa, že kapsuly a 

odlučovače amalgámu, ktoré spĺňajú 

harmonizované normy EN alebo iné 

národné alebo medzinárodné normy, ktoré 

zabezpečujú rovnocennú úroveň kvality a 

úroveň zadržania, spĺňajú požiadavky 

stanovené v odsekoch 1c a 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a.  Členské štáty môžu zabezpečiť 

daňové stimuly umožňujúce zubným 

lekárom vybaviť sa kapsulami 

a odlučovačmi amalgámu uvedenými 

v tomto článku. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  231 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Zubní lekári sú zodpovední za 

spracovanie a zneškodnenie svojho 

odpadu a musia zabezpečiť, aby sa tieto 

etapy uskutočnili v podmienkach 

rešpektujúcich životné prostredie. Musia 

sa ubezpečiť, že poskytovatelia služieb, 

ktorí odoberajú ich odpad, postupujú 

podľa platnej regulácie. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Bez ohľadu na odseky 1 až 2 

členské štáty môžu používanie zubného 

amalgámu ďalej obmedziť, ak to 

považujú za potrebné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Používanie zubného amalgámu je 

od 31. decembra 2020 zakázané. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Kapitola IIIa 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností  
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 Článok 10 a 

 Priemyselné činnosti 

 Všetky povolenia na nižšie uvedené 

priemyselné činnosti musia obsahujú 

podmienky, pomocou ktorých sa 

zabezpečí, že emisie do ovzdušia a vody 

neprekročia úrovne znečisťovania 

súvisiace s najlepšími dostupnými 

technikami (BAT) v prípade ortuti 

vymedzené v revidovaných záveroch 

o BAT: 

 – veľké spaľovacie zariadenia 

uvedené v článku 28 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

20108/75/EÚ1a, 

 – odvetvie výroby železa a ocele 

spadajúce pod činnosti uvedené v bodoch 

1.3, 2.1 a 2.2 prílohy I ku smernici 

2010/75/EÚ, 

 – výroba cementu, vápna 

a magnezitu, ktorá spadá pod činnosti 

uvedené v bode 3.1 prílohy I ku smernici 

2010/75/EÚ, 

 – odvetvie spracúvania neželezných 

kovov spadajúce pod činnosti uvedené 

v bodoch 2.1, 2.5 a 6.8 prílohy I ku 

smernici 2010/75/EÚ. 

 ______________ 

 1a  Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 

o priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ročné ortuťové emisie z veľkých priemyselných činností sú veľmi vysoké. Závery o BAT 

vymedzujú emisné rozsahy, ktoré možno dosiahnuť za ekonomicky a technicky 

realizovateľných podmienok. Horná hranica rozsahu BAT často zodpovedá emisným 

úrovniam, ktoré už dosahuje väčšina zariadení v EÚ, nie ktoré sú reálne dosiahnuteľné 

s prijateľnými nákladmi. Aby sa zabezpečila rovnosť podmienok a dosiahlo skutočné zníženie 
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ortuťových emisií, mali by všetky budúce povolenia vychádzať z prísnejších úrovní BAT. 

 

Pozmeňujúci návrh  235 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností: veľké spaľovacie zariadenia – 

emisie do ovzdušia 

 Od 1. januára 2021 všetky povolenia pre 

spaľovacie zariadenia uvedené v článku 

28 smernice 2010/75/EÚ obsahujú 

podmienky zaisťujúce, aby emisie do 

ovzdušia nepresahovali nižšie uvedené 

limitné hodnoty emisií do ovzdušia: 

 a)  spaľovacie zariadenia s celkovým 

menovitým tepelným príkonom 

>300MWth: 1µg/Nm³; 

 b)  spaľovacie zariadenia s celkovým 

menovitým tepelným príkonom 

<300MWth: 3.5 µg/Nm³. 

 Limitné hodnoty emisií uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z priemernej 

hodnoty platných hodinových priemerov 

získaných kontinuálnym meraním za 

obdobie jedného roka. 

 Používať sa majú štandardné podmienky 

a monitorovacie požiadavky vymedzené 

v revidovaných záveroch o BAT 

v referenčnom dokumente o veľkých 

spaľovacích zariadeniach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Emisie do ovzdušia 

 Od 1. januára 2019 všetky povolenia pre 

zariadenia spadajúce pod činnosti 

uvedené v bodoch 1.3, 2.1 a 2.2 prílohy 

I k smernici 2010/75/EÚ obsahujú 

podmienky zaisťujúce, aby emisie do 

ovzdušia nepresiahli v prípade ortuti 

10µg/Nm³. 

 Limitné hodnoty emisií uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z priemernej 

hodnoty platných hodinových priemerov 

získaných kontinuálnym meraním za 

obdobie jedného roka. 

 Používať sa majú štandardné podmienky 

vymedzené v záveroch o BAT vo 

vykonávacom rozhodnutí Komisie 

2012/135/EU1a. 

 ______________ 

 1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 

z  28. februára 2012 , ktorým sa podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 

stanovujú závery o najlepších dostupných 

technikách (BAT) pre výrobu železa a 

ocele (Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  237 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Vakcíny 
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 Farmaceutické spoločnosti už nesmú 

používať ortuť vo vakcínach pre deti vo 

veku do 6 rokov, ak sú k dispozícii 

bezpečnejšie alternatívy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V roku 1999 Výbor pre humánne lieky (CPMP) Európskej agentúry pre hodnotenie liekov 

(EMEA) odporučil, že by bolo vhodné podporovať všeobecné používanie vakcín bez 

thiomersalu a iných konzervačných látok s obsahom ortuti, a to v čo najkratšom možnom 

časovom rámci. V USA už od roku 2001 všetky vakcíny pre deti vo veku do 6 rokov už 

thiomersal neobsahujú (s výnimkou vakcín proti chrípke). Preto je dôležité stanoviť 

jednoznačnú farmaceutickým spoločnostiam jednoznačnú povinnosť nahradiť ortuť vo 

vakcínach všade tam, kde je to možné. 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10b 

 Emisie do vody 

 Od 1. januára 2021 členské štáty zaistia, 

aby v prípade zariadení uvedených 

v smernici Rady 91/271/EHS1a emisie 

ortuti do odpadových vôd nepresahovali 

v mieste vypúšťania 3µg/l. 

 Rovnaký limit sa uplatňuje na všetky 

prítoky odpadových vôd do predmetného 

zariadenia pred ich zmiešaním s inými 

odpadovými vodnými tokmi. 

 Limit sa uplatňuje tam, kde sa prekračuje 

prahová hodnota úniku ortuti na úrovni 

1 000 gramov za rok. 

 Limitné hodnoty emisií vychádzajú 

z denného priemeru prietokovo vážených 

24-hodinových prietokovo proporčných 

zložených vzoriek. 
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 Stanovenú frekvenciu monitorovania 

a odberu vzoriek možno znížiť v prípade 

emisií, ktoré sú preukázateľne dostatočne 

stabilné, najmä ak členské štáty v plnej 

miere zaviedli zákaz zubného amalgámu 

a prijali všetky vhodné opatrenia na 

zabránenie vstupu zubného amalgámu do 

tokov odpadových vôd pred príslušnými 

zariadeniami. 

 ______________ 

 1a Smernica Rady 91/271/EHS z 21. 

mája 1991 o čistení komunálnych 

odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 

30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  239 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10b 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností: železo a oceľ – emisie do 

ovzdušia  

 Od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia] všetky povolenia pre 

zariadenia spadajúce pod činnosti 

uvedené v bodoch 1.3, 2.1 a 2.2 prílohy 

I k smernici 2010/75/EÚ obsahujú 

podmienky zaisťujúce, aby emisie do 

ovzdušia nepresahovali nižšie uvedené 

limitné hodnoty emisií: 

 a)  10µg/Nm³ v prípade ortuti; 

 b)  5 mg/Nm v prípade prachu. 

 Limitné hodnoty emisií uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z priemernej 

hodnoty platných hodinových priemerov 

získaných kontinuálnym meraním za 
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obdobie jedného roka. 

 Používať sa majú štandardné podmienky 

vymedzené v záveroch o BAT vo 

vykonávacom rozhodnutí Komisie 

2012/135/EU. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  240 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10c 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností: výroba cementu, vápna a 

magnezitu – emisie do ovzdušia  

 Od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia] všetky povolenia pre 

zariadenia spadajúce pod činnosti 

uvedené v bode 3.1 prílohy I k smernici 

2010/75/EÚ obsahujú podmienky 

zaisťujúce, aby emisie do ovzdušia 

nepresahovali v prípade ortuti 10µg/Nm³. 

 Limitné hodnoty emisií uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z priemernej 

hodnoty platných hodinových priemerov 

získaných kontinuálnym meraním za 

obdobie jedného roka. 

 Používať sa majú štandardné podmienky 

vymedzené v záveroch o BAT vo 

vykonávacom rozhodnutí Komisie 

2013/163/EU1a. 

 ______________ 

 1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 

2013/163/EÚ z 26. marca 2013, ktorým sa 

stanovujú závery o najlepších dostupných 

technikách (BAT) podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na 
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výrobu cementu, vápna a oxidu 

horečnatého (Ú. v. EÚ L 100, 9.4.2013, s. 

1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  241 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10d 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností: neželezné kovy – emisie do 

ovzdušia  

 Od 1. júla 2020 všetky povolenia pre 

zariadenia spadajúce pod činnosti 

uvedené v bodoch 2.1, 2.5 a 6.8 prílohy I k 

smernici 2010/75/EÚ obsahujú 

podmienky zaisťujúce, aby emisie do 

ovzdušia nepresahovali v prípade ortuti 

10µg/Nm³. 

 Limitné hodnoty emisií uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z priemernej 

hodnoty platných hodinových priemerov 

získaných kontinuálnym meraním za 

obdobie jedného roka. 

 Používať sa majú štandardné podmienky 

vymedzené v záveroch o BAT vo 

vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 

2016/10321a. 

 ______________ 

 1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 

(EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým 

sa podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú 

závery o najlepších dostupných 

technikách (BAT) pre odvetvie výroby 

neželezných kovov (Ú. v. EÚ L 174, 

30.6.2016, s. 32). 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  242 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10e 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z priemyselných 

činností – emisie do vody 

 Od 1. januára 2021 všetky povolenia pre 

zariadenia uvedené v prílohe I k smernici 

2010/75/EÚ obsahujú podmienky 

zaisťujúce, aby emisie do tokov 

odpadových vôd nepresahovali nižšie 

uvedené limitné hodnoty emisií pred 

miestom vypúšťania, a v prípade 

nepriameho vypúšťania pred zmiešaním 

s inými tokmi odpadových vôd: 

 a)  0.75µg/l v prípade odpadových vôd 

zo zariadení spadajúcich pod činnosti 

uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy 

I k smernici 2010/75/EÚ; 

 b)  0.75µg/l v prípade odpadových vôd 

zo zariadení spadajúcich pod činnosti 

uvedené v bode 3 písm. a) a b) prílohy 

I k nariadeniu (ES) č. 166/20061a. Ak sa 

bod 3 písm. b) týka hnedého uhlia, 

prahová hodnota rozlohy povrchu sa 

zvyšuje nad 5 hektárov, ak reálne 

prebieha ťažobná činnosť, a nad 10 

hektárov, ak sa to týka úpravy odpadových 

vôd z ťažobných činností, ktoré skončili 

alebo skončia do roku 2020; 

 c)  1 µg/l v prípade odpadových vôd zo 

zariadení spadajúcich pod činnosti 

uvedené v bodoch 4.1, 4.2 a 6.11 prílohy 

I k smernici 2010/75/EÚ; 

 d)  1 µg/l v prípade odpadových vôd zo 

zariadení spadajúcich pod činnosti 

uvedené v bodoch 2.2 a 2.5 prílohy 
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I k smernici 2010/75/EÚ; 

 e)  3µg/l v prípade iných zariadení 

spadajúcich pod činnosti uvedené 

v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ, ak 

prahová hodnota úniku ortuti 

nepresahuje 800 gramov za rok. 

 Emisné hodnoty uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z denného 

priemeru prietokovo vážených 24-

hodinových prietokovo proporčných 

zložených vzoriek. 

 ______________ 

 1a Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. 

januára 2006 o zriadení Európskeho 

registra uvoľňovania a prenosov 

znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a 

dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 

96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Carolina Punset 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 f (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10f 

 Predchádzanie vzniku a kontrola 

ortuťových emisií z čistiarní 

komunálnych odpadových vôd – emisie do 

vody 

 Od 1. januára 2021 členské štáty zaistia, 

aby v prípade zariadení uvedených 

v smernici Rady 91/271/EHS1a ortuťové 

emisie do tokov odpadových vôd 

nepresahovali 3µg/l na mieste 

vypúšťania, a v prípade nepriameho 

vypúšťania pred zmiešaním s iným tokom 

odpadových vôd. Tieto limity sa uplatňujú, 

ak je prekročená prahová hodnota úniku 
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ortuti na úrovni 1 000 gramov za rok. 

 Emisné hodnoty uvedené v prvom 

pododseku vychádzajú z denného 

priemeru prietokovo vážených 24-

hodinových prietokovo proporčných 

zložených vzoriek. 

 Frekvenciu monitorovania a odberu 

vzoriek stanovenú v prílohe I možno 

znížiť v prípade emisií, ktoré sú 

preukázateľne dostatočne stabilné, najmä 

ak členské štáty v plnej miere zaviedli 

zákaz zubného amalgámu a prijali všetky 

vhodné opatrenia na zabránenie vstupu 

zubného amalgámu do tokov odpadových 

vôd pred príslušnými zariadeniami. 

 ______________ 

 1a Smernica Rady 91/271/EHS z 21. 

mája 1991 o čistení komunálnych 

odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 

30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odpadová ortuť Zdroje odpadovej ortuti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie 

Komisie 2000/532/ES44, sa za odpad 

považuje a zneškodňuje sa bez ohrozenia 

ľudského zdravia alebo poškodenia 

životného prostredia v súlade so smernicou 

2008/98/ES: 

Za sa odpad považuje a zneškodňuje sa bez 

ohrozenia ľudského zdravia alebo 

poškodenia životného prostredia v súlade 

so smernicou 2008/98/ES: 

__________________ __________________ 

44 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. 

mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 

94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 

odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 

Rady 75/442/EHS o odpadoch, a 

rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 

vydáva zoznam nebezpečných odpadov 

podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 

91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. 

v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3). 

44 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. 

mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 

94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 

odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 

Rady 75/442/EHS o odpadoch, a 

rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 

vydáva zoznam nebezpečných odpadov 

podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 

91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. 

v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  246 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie 

Komisie 2000/532/ES44, sa za odpad 

považuje a zneškodňuje sa bez ohrozenia 

ľudského zdravia alebo poškodenia 

životného prostredia v súlade so smernicou 

2008/98/ES: 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

__________________  

44 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. 

mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 

94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 

odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 

Rady 75/442/EHS o odpadoch, a 

rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 

vydáva zoznam nebezpečných odpadov 
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podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 

91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. 

v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3). 

Or. fr 

Odôvodnenie 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  Komisia je splnomocnená prijať 

do 1. januára 2019 v súlade s článkom 17 

tohto nariadenia delegované akty na 

doplnenie tohto nariadenia o určenie 

prahových hodnôt pre množstvo ortuti 

v odpade obsahujúcom ortuťové 

zlúčeniny alebo kontaminovanom 

ortuťovými zlúčeninami, a o prijatie 

požiadaviek pre environmentálne vhodné 

nakladanie s takýmito druhmi odpadov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  248 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Spoločnosti pôsobiace v 

priemyselných odvetviach uvedených v 

článku 11 písm. a), b) a c) zasielajú každý 

rok do 31. mája príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov údaje týkajúce 

1. Spoločnosti pôsobiace v 

priemyselných odvetviach uvedených v 

článku 11 písm. a), b) a c) zasielajú každý 

rok do 31. mája príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov údaje týkajúce 
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sa celkového množstva odpadovej ortuti 

uloženého v každom zariadení a zaslaného 

do jednotlivých zariadení na dočasné alebo 

trvalé uskladnenie, ako aj informácie o 

umiestnení týchto zariadení a ich kontaktné 

údaje. 

sa celkového množstva odpadovej ortuti 

uloženého v každom zariadení a zaslaného 

do jednotlivých zariadení na dočasné 

uskladnenie, premenu na pevné 

skupenstvo a konečné zneškodnenie, ako 

aj informácie o umiestnení týchto zariadení 

a ich kontaktné údaje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Podávanie správ by malo zahŕňať presuny do zariadení na premenu na pevné skupenstvo. Vo 

svetle požiadavky na premenu na pevné skupenstvo by už nemalo existovať žiadne trvalé 

uskladnenie, len konečné zneškodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zneškodňovanie odpadovej ortuti Dočasné uskladnenie odpadovej ortuti 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  250 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Odpadová ortuť sa trvalo 

uskladňuje v pevnom skupenstve 

v soľných baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 
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baniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Pred akýmkoľvek zneškodnením 

s uskutoční premena odpadovej ortuti na 

pevné skupenstvo vo forme sulfidu 

ortuťnatého. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Čistá odpadová ortuť je kvapalná. Taká by sa nemala zneškodňovať ani skladovať, 

s výnimkou dočasného uskladnenia pri čakaní na premenu na pevné skupenstvo, keďže 

kapacita premeny na pevné skupenstvo je obmedzená. Niekoľko podnikov ponúka technológie 

premeny na pevné skupenstvo, pri ktorých sa tekutá ortuť mení na inertný sulfid ortuťnatý. 

Aby sa zabránilo nejednotnému chápaniu pojmu „premena na pevné skupenstvo“, mal by sa 

uviesť konečný produkt tejto premeny. 

 

Pozmeňujúci návrh  252 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže uskladniť jedným z týchto spôsobov: 

1. Odchylne od odseku -1 a od článku 

5 ods. 3 písm. a) smernice 1999/31/ES sa 

odpadová ortuť môže dočasne uskladniť 

v kvapalnom skupenstve až na päť rokov 

pod podmienkou splnenia osobitných 

požiadaviek kladených na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti, ktoré sú 
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uvedené v prílohách I, II a III k uvedenej 

smernici, v povrchových zariadeniach 

určených a vybavených na dočasné 

uskladnenie ortuti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže uskladniť jedným z týchto spôsobov: 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže dočasne uskladniť na najviac desať 

rokov v súlade s osobitnými požiadavkami 

kladenými na dočasné uskladnenie 

odpadovej ortuti, ktoré sú uvedené 

v prílohách I, II a III k uvedenej 

smernici, a to jedným z týchto spôsobov: 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže uskladniť jedným z týchto spôsobov: 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže dočasne uskladniť na obdobie 

nepresahujúce päť rokov v povrchových 

zariadeniach určených a vybavených na 

dočasné uskladnenie ortuti pri čakaní na 

premenu na pevné skupenstvo pred 

konečným zneškodnením. 

Or. en 



 

AM\1100259SK.doc 89/139 PE585.758v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 

Tekutá odpadová ortuť by sa vôbec nemala skladovať v podzemí, a to dočasne ani trvalo. Zíde 

z očí, zíde z mysle! Tekutá odpadová ortuť je vysoko toxická, a soľné bane vôbec nie sú 

bezpečné, čo dokazujú prípady lokalít Asse v Nemecku a Stocamine vo Francúzsku. Dočasné 

uskladnenie pri čakaní na premenu na pevné skupenstvo by sa malo uskutočňovať len 

v adekvátnych povrchových zariadeniach. Vo svetle už dostupných alebo na uvedenie na trh 

pripravených kapacít v oblasti premeny na pevné skupenstvo je dočasné uskladnenie potrebné 

len na obdobie maximálne piatich rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže uskladniť jedným z týchto spôsobov: 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

môže dočasne uskladniť na až päť rokov 

v povrchových zariadeniach určených 

a vybavených na dočasné uskladnenie 

ortuti. 

Or. es 

Odôvodnenie 

V súčasnosti neexistuje časové obmedzenie dočasného uskladnenia odpadovej ortuti. Mal by 

sa určiť časový limit, ktorý odvetviu poskytne dostatok času. Okrem toho by sa dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti nemalo povoliť v podzemných zariadeniach, a to kvôli väčším 

súvisiacim rizikám, ako sú opísané v pozmeňujúcom návrhu k článku 13a. 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Albert Deß 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. 

a) smernice 1999/31/ES a s pripojeným 

plánom trvalého uskladnenia odpadu 
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môže uskladniť jedným z týchto spôsobov: v pevnom skupenstve spolu s časovým 

rámcom sa odpadová ortuť môže uskladniť 

jedným z týchto spôsobov: 

Or. de 

Odôvodnenie 

Konečné zneškodnenie v pevnom skupenstve sa uprednostňuje z environmentálnych aj 

zdravotných dôvodov. Plán takéhoto zneškodňovania by sa mal zdokumentovať pred 

dočasným uskladnením v kvapalnom skupenstve. 

 

Pozmeňujúci návrh  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

vypúšťa sa 

Or. es 

Odôvodnenie 

V súčasnosti neexistuje časové obmedzenie dočasného uskladnenia odpadovej ortuti. Mal by 

sa určiť časový limit, ktorý odvetviu poskytne dostatok času. Okrem toho by sa dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti nemalo povoliť v podzemných zariadeniach, a to kvôli väčším 

súvisiacim rizikám, ako sú opísané v pozmeňujúcom návrhu k článku 13a. 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tekutá odpadová ortuť by sa vôbec nemala skladovať v podzemí, a to dočasne ani trvalo. Zíde 

z očí, zíde z mysle! Tekutá odpadová ortuť je vysoko toxická, a soľné bane vôbec nie sú 

bezpečné, čo dokazujú prípady lokalít Asse v Nemecku a Stocamine vo Francúzsku. Dočasné 

uskladnenie pri čakaní na premenu na pevné skupenstvo by sa malo uskutočňovať len 

v adekvátnych povrchových zariadeniach.  

 

Pozmeňujúci návrh  259 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Michel Dantin 
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Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

a) v soľných baniach prispôsobených 

na zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

a) dočasné uskladnenie na najviac 12 

mesiacov vo vhodných povrchových 

zariadeniach, v ktorých možno tekutú 

ortuť premeniť na pevné skupenstvo 

a stabilizovať pred jej uskladnením 

v súlade s písmenom b); 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako a) dočasné uskladnenie na viac ako 
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rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

šesť mesiacov a menej ako päť rokov 

alebo trvalé uskladnenie v soľných baniach 

prispôsobených na zneškodňovanie ortuti, 

alebo v hlboko uložených podzemných 

skalných formáciách s rovnocennou 

úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako v 

soľných baniach; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dočasné uskladnenie by malo byť dočasné, čo si vyžaduje dolný aj horný časový limit. 

 

Pozmeňujúci návrh  263 

Albert Deß 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dočasné uskladnenie na viac ako 

rok alebo trvalé uskladnenie v soľných 

baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

a) dočasné uskladnenie na až jeden 

rok v soľných baniach prispôsobených na 

zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

Or. de 

Odôvodnenie 

Malo by byť možné skladovať ortuť dočasne, aby bolo možné sprístupniť možnosti 

skladovania spĺňajúce požadované technické podmienky v prípade (napr. dočasného) 

nedostatku kapacity na konsolidáciu ortuti (premenu na cinabarit). 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie 

ortuti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom totožnej autorky k článku 13 ods. 1 úvodná časť.) 

Odôvodnenie 

Navrhuje sa presunúť možnosť dočasného uskladnenia odpadovej ortuti v primeraných 

povrchových zariadeniach do úvodnej časti. Preto už nie je potrebné uvádzať ju tu. 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie 

ortuti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie 

vypúšťa sa 
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ortuti. 

Or. es 

Odôvodnenie 

V súčasnosti neexistuje časové obmedzenie dočasného uskladnenia odpadovej ortuti. Mal by 

sa určiť časový limit, ktorý odvetviu poskytne dostatok času. Okrem toho by sa dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti nemalo povoliť v podzemných zariadeniach, a to kvôli väčším 

súvisiacim rizikám, ako sú opísané v pozmeňujúcom návrhu k článku 13a. 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Albert Deß 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie ortuti. 

b) uskladnenie v povrchových 

zariadeniach určených a vybavených na 

uskladnenie ortuti v blízkosti buď 

subjektu, ktorý odpad premení na tuhé 

skupenstvo, alebo subjektu, ktorý 

uskutoční konečné zneškodnenie. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Podporujeme dočasné uskladnenie tekutej ortuti v blízkosti zariadení na premenu na pevné 

skupenstvo alebo zariadení na trvalé zneškodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie 

b) trvalé uskladnenie v pevnej 

a stabilizovanej podobe v soľných 

baniach prispôsobených na 
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ortuti. zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko 

uložených podzemných skalných 

formáciách s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v soľných 

baniach; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v povrchových 

zariadeniach určených a vybavených na 

dočasné uskladnenie ortuti. 

b) dočasné uskladnenie na viac než 

šesť mesiacov a menej než päť rokov v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie ortuti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dočasné uskladnenie by malo byť dočasné, čo si vyžaduje dolný aj horný časový limit. 

 

Pozmeňujúci návrh  270 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dočasné uskladnenie v 

povrchových zariadeniach určených a 

vybavených na dočasné uskladnenie ortuti. 

b) v povrchových zariadeniach 

určených a vybavených na dočasné 

uskladnenie ortuti. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  271 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Osobitné požiadavky na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v 

prílohách I, II a III k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú na zariadenia na 

trvalé uskladnenie uvedené v odseku 1 

písm. a) tohto článku za týchto podmienok 

stanovených v nasledujúcich prílohách k 

uvedenej smernici: 

vypúšťa sa 

a)  príloha I oddiel 8 (prvá, tretia a 

piata zarážka) a príloha II k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú; 

 

b)  príloha I oddiel 8 (druhá, štvrtá a 

šiesta zarážka) a príloha III oddiel 6 k 

smernici 1999/31/ES sa uplatňujú iba 

vtedy, ak to príslušné orgány členských 

štátov zodpovedných za vykonávanie tejto 

smernice uznajú za vhodné. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Osobitné požiadavky na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v 

prílohách I, II a III k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú na zariadenia na 

trvalé uskladnenie uvedené v odseku 1 

písm. a) tohto článku za týchto podmienok 

stanovených v nasledujúcich prílohách k 

uvedenej smernici: 

2. Trvalé uskladnenie je povolené len 

v prípade, ak odpadová ortuť bola 

stabilizovaná alebo čiastočne 

stabilizovaná, v soľných baniach 

prispôsobených na zneškodňovanie ortuti 

alebo v hlboko uložených podzemných 

skalných formáciách s rovnocennou 

úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako v 

soľných baniach. 
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 Prevádzkovatelia zariadení 

uskutočňujúcich stabilizáciu ortuti musia 

v rámci registra uvedeného v článku 35 

smernice 2008/98/ES vytvoriť register 

obsahujúci tieto informácie: 

Or. fr 

Odôvodnenie 

V EÚ sa vyvíjajú nové zariadenia a techniky stabilizácie. Významné množstvo odpadovej 

ortuti, ktorá v budúcnosti vznikne kvôli zákazom uvedeným v tomto nariadení, preto bude 

možné spracovať v záujme jej konečného zneškodnenia v lehote kratšej než desať rokov, a tým 

pádom nie je odôvodnené trvalé uskladnenie tekutej ortuti. Toto opatrenie je v súlade 

s usmerneniami prijatými v roku 2015 v rámci Bazilejského dohovoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Osobitné požiadavky na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v 

prílohách I, II a III k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú na zariadenia na 

trvalé uskladnenie uvedené v odseku 1 

písm. a) tohto článku za týchto podmienok 

stanovených v nasledujúcich prílohách k 

uvedenej smernici: 

2. Osobitné požiadavky na dočasné 

uskladnenie odpadovej ortuti sú 

požiadavky uvedené v oddiele 8 prílohy I, 

prílohe II a oddiele 6 prílohy III k 

smernici 1999/31/ES. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti už sú uvedené v prílohách ku 

smernici 1999/31/ES. Nie je dôvod, aby toto nariadenie bolo menej prísne než uvedená 

smernica.  

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) príloha I oddiel 8 (prvá, tretia a 

piata zarážka) a príloha II k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú; 

vypúšťa sa 

Or. es 

Odôvodnenie 

Osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti už sú uvedené v prílohách ku 

smernici 1999/31/ES. Nie je dôvod, aby toto nariadenie bolo menej prísne než uvedená 

smernica. 

 

Pozmeňujúci návrh  275 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) príloha I oddiel 8 (prvá, tretia a 

piata zarážka) a príloha II k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú; 

a) pre každý prijatú dodávku 

odpadovej ortuti: 

 i) pôvod a množstvo prijatej 

odpadovej ortuti; 

 ii) meno či názov a kontaktné údaje 

dodávateľa. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) príloha I oddiel 8 (prvá, tretia a a) príloha I oddiel 8 (prvá, tretia, piata 
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piata zarážka) a príloha II k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú; 

a šiesta zarážka) a príloha II k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú; 

Or. en 

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k písmenu b) tohto pododseku od totožnej autorky.) 

Odôvodnenie 

Záložný pozmeňujúci návrh pre prípad, že pozemné trvalé skladovanie odpadovej ortuti 

zostane možné. Podľa šiestej zarážky oddielu 8 prílohy I sa v prípade dočasného uskladnenia 

kovovej ortuti vyžaduje toto: „pri uskladnení sa zaistí ľahký prístup k všetkým kontajnerom“. 

Vo svetle problémov v niekoľkých soľných baniach by to malo byť povinné aj pre akékoľvek 

trvalé uskladnenie a nemalo by to podliehať uváženiu príslušných orgánov z hľadiska toho, či 

to považujú alebo nepovažujú za vhodné. 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príloha I oddiel 8 (druhá, štvrtá a 

šiesta zarážka) a príloha III oddiel 6 k 

smernici 1999/31/ES sa uplatňujú iba 

vtedy, ak to príslušné orgány členských 

štátov zodpovedných za vykonávanie tejto 

smernice uznajú za vhodné. 

vypúšťa sa 

Or. es 

Odôvodnenie 

Osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti už sú uvedené v prílohách ku 

smernici 1999/31/ES. Nie je dôvod, aby toto nariadenie bolo menej prísne než uvedená 

smernica. 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príloha I oddiel 8 (druhá, štvrtá a 

šiesta zarážka) a príloha III oddiel 6 k 

smernici 1999/31/ES sa uplatňujú iba 

vtedy, ak to príslušné orgány členských 

štátov zodpovedných za vykonávanie tejto 

smernice uznajú za vhodné. 

b) pre každý dodávku stabilizovanej 

odpadovej ortuti opúšťajúcu zariadenie: 

 i) množstvo stabilizovanej odpadovej 

ortuti a obsah ortuti v nej; 

 ii) určenie stabilizovanej odpadovej 

ortuti a plánované zneškodňovanie; 

 iii) osvedčenie vydané subjektom 

zodpovedným za trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v pevnom skupenstve 

v zmysle článku 1b. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príloha I oddiel 8 (druhá, štvrtá a 

šiesta zarážka) a príloha III oddiel 6 k 

smernici 1999/31/ES sa uplatňujú iba 

vtedy, ak to príslušné orgány členských 

štátov zodpovedných za vykonávanie tejto 

smernice uznajú za vhodné. 

b) príloha I oddiel 8 (druhá a štvrtá 

zarážka) a príloha III oddiel 6 k smernici 

1999/31/ES sa uplatňujú iba vtedy, ak to 

príslušné orgány členských štátov 

zodpovedných za vykonávanie tejto 

smernice uznajú za vhodné. 

Or. en 

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k písmenu a) tohto pododseku od totožnej autorky.) 

Odôvodnenie 

Záložný pozmeňujúci návrh pre prípad, že pozemné trvalé skladovanie odpadovej ortuti 

zostane možné. Podľa šiestej zarážky oddielu 8 prílohy I sa v prípade dočasného uskladnenia 

kovovej ortuti vyžaduje toto: „pri uskladnení sa zaistí ľahký prístup k všetkým kontajnerom“. 

Vo svetle problémov v niekoľkých soľných baniach by to malo byť povinné aj pre akékoľvek 
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trvalé uskladnenie a nemalo by to podliehať uváženiu príslušných orgánov z hľadiska toho, či 

to považujú alebo nepovažujú za vhodné. 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) množstvo odpadovej ortuti 

uskladnené v zariadení na konci každého 

mesiaca. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  281 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) Prevádzkovateľ zariadenia 

postupuje register príslušným orgánom 

členského štátu najneskôr 31. januára. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Aby sa zaistila vysledovateľnosť ortuti počas celého reťazca nakladania s odpadom, je vhodné 

zaviesť register zameraný na centralizáciu a zjednotenie informácií potrebných na takéto 

sledovania, najmä určiť zodpovednosť každého subjektu zapojeného do tohto procesu. 

 

Pozmeňujúci návrh  282 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Prevádzkovatelia zariadení na 

trvalé uskladnenie odpadovej ortuti musia 

po uskutočnení zneškodnenia vydať 

osvedčenie uvádzajúce, že celá dodávka 

odpadovej ortuti bola trvalo uskladnená 

v súlade so smernicou 1999/31/ES, 

a obsahujúce informácie o mieste 

uskladnenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Odpadová ortuť sa ukladá do 

skladovacích šarží, ktoré sa zapečatia 

a umiestnia na koniec skladovacej 

komory, ktorá nesmie zostať otvorená 

dlhšie než šesť mesiacov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredie pred ortuťovými emisiami sa 

v podzemných skládkach zneškodňuje len ortuť v pevnom skupenstve. 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty so spoločnosťami, 

ktoré ponúkajú technológiu premeny na 
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pevné skupenstvo, podporujú používanie 

premeny kvapalnej odpadovej ortuti na 

pevné skupenstvo v tretích krajinách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby členské štáty, v ktorých podniky ponúkajú technológiu premeny na pevné 

skupenstvo, pomáhali zaistiť potrebný transfer technológií do tretích krajín na účely premeny 

kvapalnej odpadovej ortuti na pevné skupenstvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Bez toho, aby tým boli dotknuté 

odseky 2 a 2a tohto článku, sa trvalo 

uskladnená kovová ortuť pred svojim 

uskladnením premení na sulfid ortuťnatý 

(HgS) prostredníctvom stabilizácie alebo 

premeny na pevné skupenstvo. 

Uskladňuje sa len v licencovaných 

podzemných skládkach v soľných baniach 

alebo skalných formáciách, v prípade 

ktorých bol predložený dôkaz o dlhodobej 

bezpečnosti v súlade s prílohou 

A k rozhodnutiu Rady 2003/33/ES1a. 

 _______________ 

 1a Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19. 

decembra 2002, ktorým sa stanovujú 

kritériá a postupy pre prijímanie odpadu 

na skládky odpadu podľa článku 16 a 

prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES 

L 11, 16.1.2003, s. 27). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Stabilizácia alebo premena kovovej ortuti na pevné skupenstvo je účinná pri výraznom 
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znižovaní najvýznamnejšieho rizika úniku ortuti do životného prostredia, ale aj rizika jej 

návratu na trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Do 1. januára 2023 Komisia 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

správu o potrebe zmeniť obdobie uvedené 

v odseku 1. K správe môže Komisia 

pripojiť legislatívny návrh. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie umožňuje v prípade potreby zrevidovať dĺžku prechodného obdobia podľa 

pokroku dosahovaného pri nakladaní s existujúcimi zásobami. Cieľom je predovšetkým znížiť 

mieru návratu ortuti do nelegálnych odvetví. 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Najneskôr 1. januára 2019 sa 

Komisia so zreteľom na ustanovenia tohto 

nariadenia a platných európskych 

právnych predpisov ubezpečí, že je 

zaistená vysledovateľnosť odpadovej 

ortuti v celom reťazci a v prípade všetkých 

zapojených subjektov. 

 V prípade zistenia právnej medzery 

Komisia prostredníctvom delegovaných 

aktov zavedie systém oznamovania 

a sledovania odpadovej ortuti. Tento 
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systém bude zaznamenávať odpadovú 

ortuť na vstupe a na výstupe pre každý 

subjekt v celom reťazci, najmä pre 

producentov odpadu, prevádzkovateľov 

zberu odpadu, prevádzkovateľov 

dočasného uskladnenia, 

prevádzkovateľov zariadení na 

stabilizáciu a prevádzkovateľov 

zodpovedných za trvalé uskladnenie. 

V oznámení sa uvádza množstvo 

odpadovej ortuti zadržané každou osobou 

či entitou a vo všetkých etapách. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Vysledovateľnosť je zásadne dôležitá zložka. Nezdá sa však, že by register E-PRTR bol 

najvhodnejším nástrojom pre odpadovú ortuť, keďže sleduje množstvo odpadovej ortuti a nie 

množstvo ortuti, ktorú tento odpad obsahuje. Okrem toho sa tento register uplatňuje len na 

zariadenia s minimálnym hmotnostným množstvom odpadu. Malé zariadenia a nepriemyselné 

subjekty (napr. zubní lekári) by sa v tomto systéme nezohľadňovali. 

 

Pozmeňujúci návrh  288 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 13a 

 Podávanie správ subjektmi odpadového 

hospodárstva 

 1.  Prevádzkovatelia zariadení, ktoré 

uskutočňujú dočasné uskladnenie 

odpadovej ortuti, jej premenu na pevné 

skupenstvo alebo konečné zneškodnenie 

odpadovej ortuti v pevnom skupenstve, 

vytvoria v rámci vedenia záznamov 

požadovaného podľa článku 35 smernice 

2008/98/ES register zahŕňajúci tieto 

informácie: 

 a)  pre každú prijatú zásielku 

odpadovej ortuti: 
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 i)  pôvod a množstvo prijatej 

odpadovej ortuti; 

 ii)  meno či názov a kontaktné údaje 

dodávateľa; 

 iii)  meno či názov a kontaktné údaje 

dočasne uskladneného odpadu; 

 b)  pre každú zásielku odpadovej 

ortuti, ktorá opúšťa zariadenie na 

dočasné uskladnenie: 

 i)  množstvo odpadovej ortuti a obsah 

ortuti v nej; 

 ii)  miesto určenia odpadovej ortuti; 

 iii) osvedčenie vydané 

prevádzkovateľom miesta určenia; 

 c)  pre každú dodávku odpadovej 

ortuti v pevnom skupenstve, ktorá opúšťa 

zariadenie: 

 i)  množstvo odpadovej ortuti a obsah 

ortuti v nej; 

 ii)  miesto určenia a zamýšľané 

zneškodnenie odpadovej ortuti v pevnom 

skupenstve; 

 iii)  osvedčenie vydané subjektom 

zabezpečujúcim trvalé zneškodnenie 

odpadovej ortuti v pevnom skupenstve 

podľa odseku 2; 

 d)  množstvo odpadovej ortuti 

uskladnené v zariadení na konci každého 

mesiaca. 

 Prevádzkovateľ zariadenia postupuje 

register orgánu určenému členským 

štátom každoročne do 31. januára. 

 2.  Prevádzkovatelia zariadení 

uskutočňujúcich konečné zneškodnenie 

odpadovej ortuti v pevnom skupenstve 

vydajú ihneď po ukončení 

zneškodňovania osvedčenie o tom, že celá 

dodávka odpadovej ortuti v pevnom 

skupenstve bola s konečnou platnosťou 

zneškodnená v súlade so smernicou 

1999/31/ES, a to vrátane informácie 

o mieste zneškodnenia. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Mali by existovať aj jednoznačné požiadavky na každoročné podávanie správ platné pre 

zariadenia na dočasné uskladnenie a premenu na pevné skupenstvo, aby bolo možné sledovať 

postup premeny na pevné skupenstvo a konečného zneškodnenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  289 

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

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

Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 13a 

 Informácie od prevádzkovateľov 

zariadení na uskladnenie a zneškodnenie 

odpadovej ortuti 

 1.  Prevádzkovatelia zariadení, ktoré 

uskutočňujú dočasné uskladnenie 

odpadovej ortuti alebo jej premenu na 

pevné skupenstvo, vytvoria v rámci 

vedenia záznamov požadovaného podľa 

článku 35 smernice 2008/98/ES register 

zahŕňajúci tieto informácie: 

 a)  pre každú prijatú zásielku 

odpadovej ortuti: 

 i)  pôvod a množstvo prijatej 

odpadovej ortuti; 

 ii)  meno či názov a kontaktné údaje 

dodávateľa; 

 b)  pre každú dodávku odpadovej 

ortuti v pevnom skupenstve, ktorá opúšťa 

zariadenie: 

 i)  množstvo odpadovej ortuti a obsah 

ortuti v nej; 

 ii)  miesto určenia a zamýšľané 

zneškodnenie odpadovej ortuti v pevnom 

skupenstve; 
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 iii)  osvedčenie vydané subjektom 

zabezpečujúcim trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v pevnom skupenstve 

podľa odseku 2; 

 c)  pre každú dodávku odpadovej 

ortuti, ktorá opúšťa zariadenie na 

dočasné uskladnenie: 

 i)  množstvo odpadovej ortuti a obsah 

ortuti v nej; 

 ii)  miesto určenia a zamýšľané 

zneškodnenie odpadovej ortuti; 

 iii)  osvedčenie vydané subjektom 

zabezpečujúcim dočasné uskladnenie 

odpadovej ortuti; 

 d)  množstvo odpadovej ortuti 

uskladnené v zariadení na konci každého 

mesiaca. 

 Prevádzkovateľ zariadenia postupuje 

register orgánu určenému členským 

štátom každoročne do 31. januára. 

 2.  Prevádzkovatelia zariadení na 

trvalé uskladnenie odpadovej ortuti 

vydajú ihneď po ukončení 

zneškodňovania osvedčenie o tom, že celá 

dodávka odpadovej ortuti bola trvalo 

uskladnená v súlade so smernicou 

1999/31/ES, a to vrátane informácie 

o umiestnení skladiska. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 13a 

 Konečné uskladnenie (zneškodnenie) 

odpadovej ortuti 

 1.  Odpadovú ortuť možno trvalo 
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uskladniť len po jej stabilizácii a premene 

na pevné skupenstvo. 

 2.  Stabilizácia odpadovej ortuti a jej 

premena na pevné skupenstvo sa 

uskutočňuje v povrchových zariadeniach 

v súlade s ustanoveniami uvedenými 

v smernici 2008/98/ES o odpade.  

 3.  Po stabilizácii a premene na pevné 

skupenstvo možno odpadovú ortuť trvalo 

uskladniť len v povrchových zariadeniach 

určených a vybavených na trvalé 

uskladnenie ortuti alebo v podzemných 

zariadeniach s rovnocennou úrovňou 

bezpečnosti a uzavretia ako v prípade 

uvedených povrchových zariadení. 

 4.  Požiadavky kladené na trvalé 

uskladnenie odpadovej ortuti po jej 

stabilizácii a premene na pevné 

skupenstvo sú požiadavky uvedené 

v smernici 1999/31/ES. 

 5.  Do 31. decembra 2020 Komisia 

vypracuje správu, v ktorej posúdi 

bezpečnosť rôznych alternatív trvalého 

uskladňovania odpadovej ortuti podľa 

odseku 3, vrátane soľných baní. V tejto 

správe zohľadní riziká súvisiace 

s podzemným uskladnením, ako je 

blízkosť hydrologických kolektorov, 

pravdepodobnosť infiltrácie vody, 

nedostatočná sila skalného krytia, korózia 

kontajnerov a náročnosť zásahu 

v prípade núdze. Na základe záverov tejto 

správy a v súlade s právnymi predpismi 

Únie Komisia predloží návrh zmeny tohto 

nariadenia a v prípade potreby aj 

smernice 1999/31/ES. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Ortuť je kvapalina, a nakladanie s takýmto odpadom prináša väčšia riziká než v prípade 

pevných látok. Smernica 1999/31/ES zakazuje ukladanie kvapalného odpadu na skládky. 

Trvalé uskladnenie by sa malo povoliť len v prípade, že odpadová ortuť bola stabilizovaná 

a premenená na tuhé skupenstvo. Podľa návrhu je uskladnenie v podzemí uprednostňovanou 

možnosťou a soľné bane sú označované za bezpečnostnú „referenčné hodnotu“. Tieto dva 
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prvky návrhu sa neopierajú o dostatočné dôkazy. 

 

Pozmeňujúci návrh  291 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 

sankcií uplatňujúcich sa v prípade 

porušenia ustanovení tohto nariadenia 

a prijmú všetky opatrenia potrebné na 

zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 

sankcie musia byť účinné, primerané 

a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 

ustanovenia Komisii do [xxx] a 

bezodkladne jej oznámia každú následnú 

zmenu, ktorá sa uvedených ustanovení 

týka. 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 

sankcií uplatňujúcich sa v prípade 

porušenia ustanovení tohto nariadenia 

a prijmú všetky opatrenia potrebné na 

zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 

sankcie musia byť účinné, primerané 

a odrádzajúce.  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  292 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o vykonávaní tohto 

nariadenia; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácie potrebné na splnenie 

oznamovacej povinnosti zo strany Únie a 

členských štátov podľa článku 21 

Minamatského dohovoru; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácie potrebné na splnenie 

oznamovacej povinnosti zo strany Únie a 

členských štátov podľa článku 21 

Minamatského dohovoru; 

b) informácie potrebné na splnenie 

oznamovacej povinnosti zo strany Únie 

podľa článku 21 Minamatského dohovoru; 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Členské štáty majú vlastné oznamovacie požiadavky, ktoré by právne predpisy EÚ nemali 

duplikovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) súhrn informácií zozbieraných v 

súlade s článkom 12; 

c) súhrn informácií zozbieraných v 

súlade s článkom 12 a článkom 13a; 

Or. en 
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(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom totožnej autorky, ktorým sa zavádza oznamovacia povinnosť 

zriadení na premenu na pevné skupenstvo.)  

Odôvodnenie 

Výročná správa členských štátov by mala obsahovať aj súhrn informácií získaných 

zariadeniami na premenu na pevné skupenstvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  296 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) zoznam jednotlivých zásob ortuti 

nad 50 metrických ton, ktoré sa nachádzajú 

na ich území, a ak o tom členské štáty 

majú vedomosť, zoznam zdrojov dodávok 

ortuti tvoriacich ročné zásoby ortuti nad 

10 metrických ton. 

d) zoznam jednotlivých zásob ortuti, 

jej zlúčenín a zmesí nad 50 metrických 

ton, ktoré sa nachádzajú na ich území, ako 

aj množstvo ortuti v každej lokalite. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) informácie o ortuti a zlúčeninách 

ortuti použitých a vyprodukovaných: 

 – ako vedľajší produkt pri výrobe 

produktov z ropy a zemného plynu, pri 

výrobe železa a ocele, a pri ťažbe 

a spracúvaní neželezných kovov, 

 – v zariadeniach na recykláciu odpadu, 

 – pri výrobe alkoholátov, monoméru 

vinylchloridu a polyuretánu, 
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 – pri výrobe produktov s prídavkom ortuti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malá úprava pozmeňujúceho návrhu spravodajcu č. 72 s cieľom uviesť všetky relevantné 

vedľajšie produkty, o ktorých by sa mali poskytovať informácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zoznam zdrojov dodávok ortuti 

tvoriacich ročné zásoby ortuti nad 10 

metrických ton. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme príslušné dotazníky s 

cieľom bližšie určiť obsah, informácie a 

kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré sa 

majú zahrnúť do správy uvedenej v odseku 

1, ako aj formát tejto správy a lehoty jej 

uverejnenia a aktualizácií. 

Komisia prijme príslušné dotazníky s 

cieľom bližšie určiť obsah, informácie a 

kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré sa 

majú zahrnúť do správy uvedenej v odseku 

1, ako aj formát tejto správy a lehoty jej 

uverejnenia a aktualizácií. Dotazníky sa 

netýkajú otázok, v prípade ktorých sú 

oznamovacie požiadavky naďalej vo 

výlučnej kompetencii strán dohovoru. 

Or. pl 
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Odôvodnenie 

Členské štáty majú vlastné oznamovacie požiadavky, ktoré by právne predpisy EÚ nemali 

duplikovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme príslušné dotazníky s 

cieľom bližšie určiť obsah, informácie a 

kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré sa 

majú zahrnúť do správy uvedenej v 

odseku 1, ako aj formát tejto správy a 

lehoty jej uverejnenia a aktualizácií. 

Komisia prijme príslušné dotazníky s 

cieľom bližšie určiť obsah, informácie a 

kľúčové ukazovatele výkonnosti na 

splnenie požiadaviek uvedených v odseku 

1, ako aj formát a frekvenciu tejto správy. 

Dotazníky neduplikujú oznamovacie 

povinnosti strán dohovoru. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dotazníkmi sa môže aj organizovať 

podávanie správ tak, aby Únia mohla 

poskytnúť sekretariátu dohovoru jedinú 

správu predloženú v mene Únie a jej 

členských štátov. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

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

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dotazníkmi sa môže aj organizovať 

podávanie správ tak, aby Únia mohla 

poskytnúť sekretariátu dohovoru jedinú 

správu predloženú v mene Únie a jej 

členských štátov. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dotazníkmi sa môže aj organizovať 

podávanie správ tak, aby Únia mohla 

poskytnúť sekretariátu dohovoru jedinú 

správu predloženú v mene Únie a jej 

členských štátov. 

vypúšťa sa 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Členské štáty majú vlastné oznamovacie požiadavky, ktoré by právne predpisy EÚ nemali 

duplikovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijme prostredníctvom 

vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom 

určiť vzor takýchto dotazníkov a vytvoriť 

Komisia navrhne rozhodnutia s cieľom 

určiť vzor takýchto dotazníkov a vytvoriť 

elektronický nástroj na podávanie správ 



 

AM\1100259SK.doc 117/139 PE585.758v01-00 

 SK 

elektronický nástroj na podávanie správ 

dostupný členským štátom. 

dostupný členským štátom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  305 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 18 ods. 2. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 15a 

 Krematóriá 

 Do 1. júla 2018 Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu 

o ortuťových emisiách z krematórií, ku 

ktorej v prípade vhodnosti pripojí 

legislatívny návrh na významné zníženie 

týchto emisií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Krematóriá sú významným zdrojom ortuťových emisií do životného prostredia. Komisia by 

mala situáciu posúdiť a predložiť legislatívny návrh na významné zníženie týchto emisií do 1. 

júla 2018. 
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Pozmeňujúci návrh  307 

Julie Girling 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 15a 

 Preskúmanie 

 Komisia do 31. decembra 2025 preskúma 

toto nariadenie, okrem iného aj s 

ohľadom na vývoj Minamatského 

dohovoru a vykonávanie tohto nariadenia. 

K preskúmaniu v náležitých prípadoch 

pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto 

nariadenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh zaisťuje úplné zosúladenie s ustanovením o preskúmaní, ktoré bolo 

nedávno dohodnuté v revidovanej smernici o národných emisných stropoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 15b 

 Preskúmanie 

 Do 31. decembra 2021 Komisia toto 

nariadenie preskúma, okrem iného aj s 

ohľadom na vývoj dohovoru, a v 

náležitých prípadoch predloží legislatívny 

návrh na zmenu tohto nariadenia. 

Preskúmanie zahŕňa návrh opatrení na 

zníženie miery používania ortuti 

v priemyselných činnostiach a čo 
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najrýchlejšie postupné ukončenie jej 

používania, v každom prípade do 10 rokov 

od nadobudnutia účinnosti dohovoru. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby Komisia preskúmala toto nariadenie po štyroch rokoch jeho uplatňovania, 

a to najmä s cieľom zaviesť do praxe cieľ Minamatského dohovoru postupne ukončiť 

používanie ortuti do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti dohovoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 17 prijímať delegované akty, 

ktorými sa zmenia prílohy I, II, III a IV s 

cieľom transponovať rozhodnutia, ktoré 

prijala konferencia zmluvných strán 

dohovoru, keď Únia príslušné rozhodnutie 

podporila. 

Komisia navrhuje členským štátom zmeny 

príloh I, II, III a IV s cieľom transponovať 

rozhodnutia, ktoré prijala konferencia 

zmluvných strán dohovoru, keď Únia 

príslušné rozhodnutie podporila. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 17 vypúšťa sa 

Vykonávanie delegovania právomocí  

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 
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2. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 7 ods. 3 a v článku 16 sa Komisii 

udeľuje na neurčité obdobie odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 7 ods. 3 a v článku 16 môže 

Európsky parlament alebo Rada 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 

ods. 3 a článku 16 nadobudne účinnosť, 

len ak Európsky parlament alebo Rada 

voči nemu nevzniesli námietku v lehote 

dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 

uvedeného aktu Európskemu parlamentu 

a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 

lehoty Európsky parlament a Rada 

informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 

nevzniesť námietku. Na podnet 

Európskeho parlamentu alebo Rady sa 

táto lehota predĺži o dva mesiace. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pri prijímaní formulárov na dovoz 

a vývozu podľa článku 6, rozhodnutia 

podľa článku 8 ods. 4 a dotazníkov 

vypúšťa sa 
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v súlade s článkom 15 ods. 2 Komisii 

pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uplatňuje sa od 1. januára 2018. Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia 

účinnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie. 

Nemali by sa uplatňovať dvojaké normy na vnútorný a vonkajší trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spôsobené zmenami v článku 5. Mal by platiť úplný zákaz vývozu produktov s prídavkom 

ortuti. 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A  

 

Text predložený Komisiou 

 

1. Batérie, s výnimkou gombíkových batérií typu zinok - oxid strieborný s obsahom ortuti < 2 %, 

gombíkové batérie zinkovzdušné s obsahom ortuti < 2 %. 

2. Spínače a relé, s výnimkou veľmi presných meracích mostíkov kapacitancie a strát a 

vysokofrekvenčných prepínačov a relé rádiových frekvencií v monitorovacích a kontrolných 
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prístrojoch s maximálnym obsahom ortuti 20 mg na mostík, spínač alebo relé. 

3. Kompaktné žiarivky (CFL) na všeobecné osvetľovacie účely, ktoré majú ≤ 30 wattov s 

obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na štartér. 

4. Tieto lineárne žiarivky (LFL) na všeobecné osvetľovacie účely: 

a) trifosforové < 60 wattov s obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na žiarivku; 

b) halofosfátové ≤ 40 wattov s obsahom ortuti presahujúcim 10 mg na žiarivku. 

5. Vysokotlakové ortuťové výbojky (HPMV) na všeobecné osvetľovacie účely. 

6. Tieto žiarivky so studenou katódou s prídavkom ortuti a žiarivky s externou elektródou (CCFL 

a EEFL) pre elektronické displeje: 

a) krátke (≤ 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 3,5 mg na žiarivku; 

b) stredne dlhé (> 500 mm a ≤ 1 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na žiarivku; 

c) dlhé (> 1 500 mm) s obsahom ortuti presahujúcim 13 mg na žiarivku . 

7. Kozmetika s obsahom ortuti a jej zlúčenín, s výnimkou osobitných prípadov uvedených položke 

17 prílohy V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/20091 

8. Pesticídy, biocídy a lokálne antiseptiká. 

9. Tieto neelektronické meracie zariadenia, ak nie je k dispozícii žiadna vhodná bezortuťová 

alternatíva: 

a) barometre;  

b) vlhkomery;  

c) manometre;  

d) teplomery; 

e) sfygmomanometre; 

Táto položka nezahŕňa tieto meracie prístroje: 

a) neelektronické meracie prístroje nainštalované vo veľkých zariadeniach alebo zariadeniach, 

ktoré sa používajú na veľmi presné meranie; 

b) meracie prístroje, ktoré boli k 3. októbru 2007 staršie ako 50 rokov; 

c) meracie prístroje, ktoré sa vystavujú na verejných výstavách na kultúrne a historické účely. 

__________________ 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 

kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59). 
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Pozmeňujúci návrh 

 

Produkty s prídavkom ortuti Dátum, od ktorého platí zákaz vývozu, dovozu 

a výroby produktov s prídavkom ortuti 

1. Batérie a akumulátory v rámci 

maximálnych úrovni obsahu ortuti uvedených 

v smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2006/66/ES-1 

31.12.2020 

2. Spínače a relé, s výnimkou veľmi presných 

meracích mostíkov kapacitancie a strát a 

vysokofrekvenčných prepínačov a relé 

rádiových frekvencií v monitorovacích a 

kontrolných prístrojoch s maximálnym 

obsahom ortuti 20 mg na mostík, spínač alebo 

relé. 

31.12.2020 

3. Žiarivky obsahujúce ortuť v rámci 

maximálnych úrovni obsahu ortuti uvedených 

v smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2011/65/EÚ-1a. 

31.12.2020 

vypúšťa sa  

vypúšťa sa  

vypúšťa sa  

7. Kozmetika s obsahom ortuti a jej zlúčenín, s 

výnimkou osobitných prípadov uvedených 

položke 17 prílohy V k nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 1 

31.12.2020 

8. Pesticídy, biocídy a lokálne antiseptiká. 31.12.2020 

9. Tieto neelektronické meracie zariadenia, ak 

nie je k dispozícii žiadna vhodná bezortuťová 

alternatíva: 

31.12.2020 

a) barometre;   

b) vlhkomery;   

c) manometre;   

d) teplomery;  
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e) sfygmomanometre;  

ea) tenzometre na použitie s pletyzmografmi;  

eb) tenziometre.  

Táto položka nezahŕňa tieto meracie prístroje:  

a) neelektronické meracie prístroje 

nainštalované vo veľkých zariadeniach alebo 

zariadeniach, ktoré sa používajú na veľmi 

presné meranie, ak nie je k dispozícii vhodná 

bezortuťová alternatíva; 

 

b) meracie prístroje, ktoré boli k 3. októbru 

2007 staršie ako 50 rokov; 
 

c) meracie prístroje, ktoré sa vystavujú na 

verejných výstavách na kultúrne a historické 

účely. 

 

9a. Tieto meracie prístroje používajúce ortuť 

určené na profesionálne a priemyselné 

použitie:  

31.12.2020 

a) ortuťové pyknometre;  

b) ortuťové meracie zariadenia na určenie 

bodu dosiahnutia mäkkosti; 

 

 

__________________  

-1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách 

a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 

91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1) 

-1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z  8. júna 2011 o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. 

EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88). 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 

kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59). 

Or. en 

Odôvodnenie. 

Nemali by sa uplatňovať dvojaké normy na vnútorný a vonkajší trh. 
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Pozmeňujúci návrh  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou 

 

Kompaktné žiarivky (CFL) na všeobecné osvetľovacie účely, ktoré majú ≤ 30 wattov s obsahom 

ortuti presahujúcim 5 mg na štartér. 

 

 

Pozmeňujúci návrh 

 

Produkty s prídavkom ortuti Dátum, od ktorého platí zákaz vývozu, dovozu 

a výroby produktov s prídavkom ortuti 

3. Kompaktné žiarivky (CFL) s obsahom ortuti 

presahujúcim (na štartér): 
31.12.2020 

a) na všeobecné osvetľovacie účely < 30 W: 

2,5 mg  

 

b) na všeobecné osvetľovacie účely ≥ 30 W a < 

50 W: 3,5 mg  

 

c) na všeobecné osvetľovacie účely ≥ 50 W a < 

150 W: 5 mg  

 

d) na všeobecné osvetľovacie účely ≥ 150 W: 

15 mg  

 

e) na všeobecné osvetľovacie účely 

s kruhovým alebo štvorcovým tvarom 

a priemerom trubice ≤ 17 mm:  7 mg  

 

f) na osobitné účely: 5 mg   

g) na všeobecné osvetľovacie účely < 30 W 

s životnosťou prinajmenšom 20 000 h 

(povolené do 31. decembra 2017). 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou  

 

4. Tieto lineárne žiarivky (LFL) na všeobecné osvetľovacie účely: 

a) trifosforové < 60 wattov s obsahom ortuti presahujúcim 5 mg na žiarivku; 

b) halofosfátové ≤ 40 wattov s obsahom ortuti presahujúcim 10 mg na žiarivku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh 

 

Produkty s prídavkom ortuti Dátum, od ktorého platí zákaz vývozu, dovozu 

a výroby produktov s prídavkom ortuti 

a) Lineárne žiarivky s obsahom ortuti 

presahujúcim (na žiarivku):  

31.12.2020 

(1) trifosforové s normálnou životnosťou 

a priemerom trubice < 9 mm (napr. T2): 4 mg;  

 

(2) trifosforové s normálnou životnosťou 

a priemerom trubice ≥ 9 mm a ≤ 17 mm (napr. 

T5): 3 mg;  

 

(3) trifosforové s normálnou životnosťou 

a priemerom trubice > 17 mm a ≤ 28 mm 

(napr. T8): 3,5 mg; 

 

(4) trifosforové s normálnou životnosťou 

a priemerom trubice > 28 mm (napr. T12): 3,5 

mg;  

 

(5) trifosforové s dlhou životnosťou (≥ 25 000 

h): 5 mg. 

 

b) Iné žiarivky s obsahom ortuti presahujúcim 

(na žiarivku):  

31.12.2020 

(1) Lineárne halofosfátové žiarivky s trubicou 

> 28 mm (napr. T10 a T12); 
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(2) Nelineárne halofosfátové žiarivky (všetky 

priemery):  

 

(3) Nelineárne trifosforové žiarivky 

s priemerom trubice > 17 mm (napr. T9): 15 

mg; 

 

(4) Žiarivky na iné všeobecné osvetľovacie 

a osobitné účely (napr. indukčné žiarivky): 15 

mg. 

 

4a. Iné nízkotlakové výbojky s obsahom ortuti 

presahujúcim (na žiarivku): 15 mg. 

31.12.2020 

4b. Vysokotlakové sodíkové výbojky na 

všeobecné osvetľovacie účely s obsahom ortuti 

presahujúcim (na štartér) v žiarivkách so 

zlepšeným indexom podávania farieb Ra > 60: 

31.12.2020 

a) P ≤ 155 W: 30mg na štartér  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg na štartér  

c) P > 405 W: 40 mg na štartér  

4c. Iné vysokotlakové sodíkové výbojky na 

všeobecné osvetľovacie účely s obsahom ortuti 

presahujúcim (na štartér): 

31.12.2020 

a) P ≤ 155 W: 25 mg na štartér  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30mg na štartér  

c) P > 405 W: 40 mg na štartér  

4d. ručne vyrábané svetelné trubice výbojky 

používané na označenia, okrasné alebo 

architektonické a špecializované osvetlenie 

a svetelné umenie, s obsahom ortuti 

nepresahujúcim nižšie uvedené hodnoty 

(povolené do 31. decembra 2018): 

31.12.2020 

a) 20 mg na pár elektród +0,3 mg na dĺžku 

trubice v cm, nie však viac než 80 mg, 

v prípade exteriérových aplikácií 

a interiérových aplikácií vystavených teplotám 

pod 20 °C; 

 

b) 15mg na pár elektród +0,24 mg na dĺžku 

trubice v cm, nie však viac než 80 mg, 
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v prípade všetkých ostatných interiérových 

aplikácií. 

Or. en 

Odôvodnenie. 

Obmedzenia v oblasti množstva ortuti by mali byť stanovené na rovnakej úrovni pre vnútorný 

trh aj pre vývozy z EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Michèle Rivasi 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť A – odsek 9 a (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a.  Tieto meracie prístroje používajúce 

ortuť určené na profesionálne a 

priemyselné použitie: 

 a)  ortuťové pyknometre; 

 b)  ortuťové meracie zariadenia na 

určenie bodu dosiahnutia mäkkosti; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tieto produkty s prídavkom ortuti sú zakázané na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 

847/2012. Mali by sa preto pridať do zoznamu produktov s prídavkom ortuti, ktorých vývoz 

má byť podľa článku 5 tohto nariadenia zakázaný. 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť B 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Spôsobené zmenou článku 5. Mal by platiť úplný zákaz vývozu všetkých produktov 

s prídavkom ortuti. 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

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

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť B   

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie. 

Nemali by sa uplatňovať dvojaké normy na vnútorný a vonkajší trh. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) od 1. januára 2019: výroba 

acetaldehydu 

a) od 1. januára 2018: tam, kde sa 

ortuť používa ako katalyzátor 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako sa jednoznačne uvádza v časti I prílohy B k Minamatskému dohovoru, výroba 

acetaldehydu, v ktorej sa ortuť alebo jej zlúčeniny používajú ako katalyzátor, sa postupne 
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ukončí do roku 2018. V záujme súladu s Minamatským dohovorom by tento návrh nemal tento 

prístup oslabiť. V prípade polyetánov už dnes existuje päť organických ortuťových solí, ktoré 

budú v systéme REACH zakázané od 10. októbra 2017. 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) od 1. januára 2019: výroba 

acetaldehydu 

a) od 1. januára 2018: výroba 

acetaldehydu 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) od 1. januára 2019: výroba 

acetaldehydu 

a) od 1. januára 2018: výroba 

acetaldehydu 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) od 1. januára 2019: výroba 

monoméru vinylchloridu 

b) od 11. decembra 2017 tam, kde sa 

ortuť používa ako elektróda, alebo od 11. 

decembra 2020 tam, kde sa uplatňuje 

článok 15 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ 
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Or. en 

Odôvodnenie 

V odvetví výroby chlóru a hydroxidu už prebieha postupné ukončovanie používania ortuťovej 

technológie. Podľa smernice o priemyselných emisiách sa závery o BAT stali právne 

záväznými, čo znamená, že po štyroch rokoch od uvedenej publikácie pred 11. decembrom 

2017 sa bude musieť prestať používať výrobná technológia založená na používaní ortuti. 

Európski výrobcovia chlóru a hydroxidu, ktorí používajú ortuťovú technológiu, musia 

uskutočniť konverziu svojich závodov alebo ich musia zrušiť. Už sú k dispozícii a bežne 

používané procesy na výrobu metylátu a etylátu sodného bez použitia ortuti. Táto povinnosť 

zabezpečí právny istotu pre budúce procesy. 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) od 1. januára 2019: výroba 

monoméru vinylchloridu 

b) od 1. januára 2018: výroba 

monoméru vinylchloridu 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) od 1. januára 2019: výroba 

monoméru vinylchloridu 

b) od 1. januára 2018: výroba 

monoméru vinylchloridu 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 
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Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) od 1. januára 2019: výroba 

monoméru vinylchloridu 

b) od 1. januára 2025: výroba 

monoméru vinylchloridu 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Keďže postup výroby metylátu a etylátu sodného bez použitia ortuti existuje, je vhodné zaviesť 

zákaz používania ortuti na túto výrobu. Každopádne je však potrebné prechodné obdobie, aby 

sa uľahčila konverzia výrobných zariadení dotknutých európskych podnikov. 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) písmeno b) sa uplatňuje na výrobu 

metylátu a etylátu draselného 

a monoméru vinylchloridu až od 1. 

januára 2021. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Procesy výroby metylátu a etylátu draselného a monoméru vinylchloridu bez použitia ortuti 

už v pilotnom rozsahu existujú, ale na zabezpečenie úplne bezortuťových dodávok potrebuje 

európsky priemysel viac času, aby sa mohol prispôsobiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) od 1. januára 2025: výroba 

metylátu a etylátu sodného 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Keďže postup výroby metylátu a etylátu sodného bez použitia ortuti existuje a na celom svete 

sa už používa, je vhodné zaviesť zákaz používania ortuti na túto výrobu. Každopádne je však 

potrebné prechodné obdobie, aby sa uľahčila konverzia výrobných zariadení dotknutých 

európskych podnikov. 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) od 10. októbra 2017: polyuretán 

používajúci ortuť s obsahom 

katalyzátorov 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  332 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) od 1. januára 2018: výroba 

metylátu a etylátu sodného 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  333 

Michel Dantin 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) Odchylne od časti I je výroba 

metylátu a etylátu draselného povolená na 

najviac desať rokov od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia, a to pod 

podmienkou, že žiaden alternatívny 

postup nie je považovaný za použiteľný. 

 Až budú v EÚ k dispozícii vhodné 

náhradné techniky, Komisia formou 

delegovaných aktov prijímaných v súlade 

s článkom 17 zavedie zákaz príslušného 

postupu s použitím ortuti. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Keďže na výrobu metylátu a etylátu draselného sa zatiaľ žiaden alternatívny postup bez 

použitia ortuti nepovažuje za technicky a/alebo ekonomicky uskutočniteľný, je vhodné zaviesť 

dostatočne dlhú výnimku umožňujúcu vývoj nových technológií.  

 

Pozmeňujúci návrh  334 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) od 1. januára 2022: výroba 

metylátu a etylátu draselného 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 



 

PE585.758v01-00 136/139 AM\1100259SK.doc 

SK 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 1 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) od 1. januára 2018: výroba chlóru 

a hydroxidu 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme jednoznačnosti by sa do prílohy III mal vložiť koncový termín používania ortuti vo 

výrobe chlóru a hydroxidu. 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výroba metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného sa vykonáva v súlade s 

týmito požiadavkami: 

Výroba metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného sa ukončí čo najskôr 

a každopádne do 10 rokov od 

nadobudnutia účinnosti dohovoru. Pred 

týmto termínom sa uvedená výroba 

vykonáva v súlade s týmito požiadavkami: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  337 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výroba metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného sa vykonáva v súlade s 

týmito požiadavkami: 

Výroba metylátu alebo etylátu draselného 

a monoméru vinylchloridu sa vykonáva v 

súlade s písmenom b) časti I a týmito 
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požiadavkami: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Počas prechodného obdobia do januára 2021 by sa mali uplatňovať tieto ustanovenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Susanne Melior 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- priame a nepriame uvoľňovanie 

ortuti a jej zlúčenín do ovzdušia, vody a 

pôdy sa musí do roku 2020 znížiť o 50 % 

na tonu vyrobenej látky v porovnaní s 

rokom 2010; a 

- znížiť emisie a uvoľňovanie 

z hľadiska jednotkovej výroby do roku 

2020 o 50 % na tonu v porovnaní s rokom 

2010; a 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto je časť prílohy B k Minamatskému dohovoru (časť II). 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť  – odsek 2 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- priame a nepriame uvoľňovanie 

ortuti a jej zlúčenín do ovzdušia, vody a 

pôdy sa musí do roku 2020 znížiť o 50 % 

na tonu vyrobenej látky v porovnaní s 

rokom 2010; a 

- znížiť emisie a uvoľňovanie 

z hľadiska jednotkovej výroby do roku 

2020 o 50 % na tonu v porovnaní s rokom 

2010; a 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V záujme dodržiavania Minamatského dohovoru by EÚ mala prevziať presné znenie časti II 

prílohy B k dohovoru. Zmena textu v nariadení by mohla viesť k nejednoznačnosti, 

problémom s implementáciou a súdnym sporom. 

 

Pozmeňujúci návrh  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia sa kapacita zariadení 

používajúcich ortuť a jej zlúčeniny na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného, ktoré boli v prevádzke 

pred uvedeným dňom, nesmie zvýšiť a 

nesmú sa povoliť žiadne nové zariadenia. 

- odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia sa kapacita zariadení 

používajúcich ortuť a jej zlúčeniny na 

výrobu metylátu alebo etylátu sodného 

alebo draselného, ktoré už boli v prevádzke 

pred uvedeným dňom, nesmie zvýšiť a 

nesmú sa povoliť žiadne nové zariadenia. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Renate Sommer 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - používanie ortuti by nemalo byť 

povolené po uplynutí piatich rokov po 

tom, ako sa proces výroby všetkých 

štyroch alkoholátov bez použitia ortuti, 

vyžadujúci menej energie na tonu 

vyrobených látok, stal technicky 

a ekonomicky uskutočniteľným. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s Minamatským dohovorom by sa malo postupne ukončiť používanie procesov 
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s použitím ortuti, keď sa stane dostupným technicky a ekonomicky životaschopný alternatívny 

proces. Tento proces by mal spĺňať dve podmienky: mal by byť vhodný pre výrobu všetkých 

štyroch alkoholátov, to jest metylátu a etylátu sodného a draselného, a mal by byť rovnako 

energeticky účinný ako alkoholátový proces. 

 

Pozmeňujúci návrh  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – od 1. januára 2023 nie je povolené 

vypúšťať ortuť alebo jej zlúčeniny do 

ovzdušia, vody a pôdy. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Alternatívne možnosti výroby metylátu a etylátu sodného a draselného bez použitia ortuti už 

existujú. Samotný dohovor obsahuje naliehavú žiadosť, aby jeho strany zaistili „čo 

najrýchlejšie postupné ukončenie takéhoto používania“. V pozmeňujúcich návrhoch sa 

navrhuje, aby sa to dosiahlo v roku 2023. 

 

 


