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Predlog spremembe  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 192(1) in 

člena 207 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 192(1) 

Pogodbe, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

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

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 192(1) in 

člena 207 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 192(1) 

Pogodbe, 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 192(1) PDEU bi moral biti edina pravna podlaga te uredbe. 

 

Predlog spremembe  96 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Živo srebro je zelo strupena snov, 

ki predstavlja globalno in resno nevarnost 

za zdravje ljudi (med drugim prek metil 

(1) Živo srebro je zelo strupena snov, 

ki predstavlja globalno in resno nevarnost 

za zdravje ljudi. Med letoma 1932 in 1966 
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živega srebra v ribah in morskih sadežih), 

ekosisteme in prostoživeče živali. Zaradi 

čezmejne narave onesnaževanja z živim 

srebrom med 40 % in 80 % vsega živega 

srebra v odlagališčih v Uniji izvira iz držav 

zunaj Unije, zato je potrebno ukrepanje na 

lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni. 

je na Japonskem več tisoč ljudi zbolelo za 

boleznijo Minamata, kar tragično 

ponazarja, kako izredno škodljiva je ta 

snov za zdravje, ki jo danes med drugim 

najdemo v obliki metil živega srebra v 

ribah in morskih sadežih, ekosistemih ter 

prostoživečih živalih. Zaradi čezmejne 

narave onesnaževanja z živim srebrom med 

40 % in 80 % vsega živega srebra v 

odlagališčih v Uniji izvira iz držav zunaj 

Unije, zato je potrebno ukrepanje na 

lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  97 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Živo srebro je zelo strupena snov, 

ki predstavlja globalno in resno nevarnost 

za zdravje ljudi (med drugim prek metil 

živega srebra v ribah in morskih sadežih), 

ekosisteme in prostoživeče živali. Zaradi 

čezmejne narave onesnaževanja z živim 

srebrom med 40 % in 80 % vsega živega 

srebra v odlagališčih v Uniji izvira iz 

držav zunaj Unije, zato je potrebno 

ukrepanje na lokalni, regionalni, 

nacionalni in mednarodni ravni. 

(1) Živo srebro je zelo strupena snov, 

ki predstavlja globalno in resno nevarnost 

za zdravje ljudi (med drugim prek metil 

živega srebra v ribah in morskih sadežih), 

ekosisteme in prostoživeče živali. Živo 

srebro je v velikih odmerkih zlasti 

škodljivo za majhne in nerojene otroke, 

med drugim pa vpliva tudi na 

intelektualne sposobnosti. Zato bi bilo 

treba njegovo uporabo omejiti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  98 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Zaradi čezmejne narave 

onesnaževanja z živim srebrom med 40 % 

in 80 % vsega živega srebra na 

odlagališčih v Uniji izvira iz držav zunaj 

Unije, zato je potrebno ukrepanje na 

lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Postopno bi bilo treba prenehati 

uporabljati živo srebro v proizvodnih 

postopkih, pri čemer bi bilo treba v ta 

namen zagotoviti spodbude za 

raziskovanje nadomestnih rešitev za živo 

srebro z značilnostmi, ki so neškodljive ali 

vsaj manj nevarne za okolje in zdravje. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  100 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Večina tveganj, povezanih z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, je 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 

(2) Večina tveganj, povezanih z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, je 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 
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pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu, in 

emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri 

zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki 

z živim srebrom. 

pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu, in 

emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri 

zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki 

z živim srebrom. Zgorevanje fosilnih goriv 

v elektrarnah in industrijskih kotlih 

skupaj z ogrevanjem stanovanj ustvarja 

skoraj polovico svetovnih emisij živega 

srebra. Zato bi bilo treba za bistveno 

zmanjšanje izpusta živega srebra v ozračje 

pospešiti prehod na proizvodnjo energije 

iz obnovljivih virov in izvesti ukrepe za 

energijsko učinkovitost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Večina tveganj, povezanih z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, je 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 

pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu, in 

emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri 

zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki 

z živim srebrom. 

(2) Večina tveganj, povezanih z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, je 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 

pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu z 

uporabo živega srebra, in emisij živega 

srebra, ki nastanejo zlasti pri zgorevanju 

premoga in ravnanju z odpadki z živim 

srebrom. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  102 

Notis Marias 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Večina tveganj, povezanih z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, je 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 

pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu, in 

emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri 

zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki 

z živim srebrom. 

(2) Številna tveganja, povezana z 

emisijami živega srebra in 

izpostavljenostjo živemu srebru, so 

posledica antropogenih dejavnosti, 

vključno s primarnim izkopom in 

pridobivanjem živega srebra, uporabo 

živega srebra v proizvodih, industrijskih 

postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu, in 

emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri 

zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki 

z živim srebrom. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  103 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Sedmi okoljski akcijski program, 

sprejet s Sklepom št. 1386/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta34, določa 

dolgoročni cilj nestrupenega okolja in 

navaja, da so v ta namen potrebni ukrepi, 

ki bodo do leta 2020 zagotovili zmanjšanje 

znatnih škodljivih vplivov kemikalij na 

zdravje ljudi in okolje. 

(3) Sedmi okoljski akcijski program, 

sprejet s Sklepom št. 1386/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta34, določa 

dolgoročni cilj nestrupenega okolja in 

navaja, da so v ta namen potrebni takojšnji 

ukrepi, ki bodo do leta 2020 zagotovili 

zmanjšanje znatnih škodljivih vplivov 

kemikalij na zdravje ljudi in okolje. 

__________________ __________________ 

34 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 

2013 o splošnem okoljskem akcijskem 

programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti 

ob upoštevanju omejitev našega planeta“ 

(UL L 354, 28.12.2013, str. 171). 

34 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 

2013 o splošnem okoljskem akcijskem 

programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti 

ob upoštevanju omejitev našega planeta“ 

(UL L 354, 28.12.2013, str. 171). 

Or. el 
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Predlog spremembe  104 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V Uniji je bil po sprejetju strategije 

in različnih ukrepov glede emisij, ponudbe, 

povpraševanja in uporabe živega srebra ter 

glede upravljanja presežka in zalog živega 

srebra v zadnjih desetih letih dosežen velik 

napredek. 

(5) V Uniji je bil po sprejetju strategije 

in različnih ukrepov glede emisij, ponudbe, 

povpraševanja in uporabe živega srebra ter 

glede upravljanja presežka in zalog živega 

srebra v zadnjih desetih letih dosežen velik 

napredek. Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti celovitemu in skladnemu 

izvajanju pravil iz te uredbe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V Uniji je bil po sprejetju strategije 

in različnih ukrepov glede emisij, 

ponudbe, povpraševanja in uporabe živega 

srebra ter glede upravljanja presežka in 

zalog živega srebra v zadnjih desetih letih 

dosežen velik napredek. 

(5) Upravljanje proizvodnje živega 

srebra, njegovih emisij ter ponudbe, 

povpraševanja in uporabe v industrijskih 

proizvodnih postopkih bi moralo biti poleg 
upravljanja presežka in zalog živega srebra 

načrtovano z namenom varovanja okolja 

in zdravja, pri čemer bi bilo vedno treba 

upoštevati previdnostno načelo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  106 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V Uniji je bil po sprejetju strategije 

in različnih ukrepov glede emisij, ponudbe, 

povpraševanja in uporabe živega srebra ter 

glede upravljanja presežka in zalog živega 

srebra v zadnjih desetih letih dosežen velik 

napredek. 

(5) V Uniji je bil na primer prek 

strategije in različnih ukrepov glede emisij, 

ponudbe, povpraševanja in uporabe živega 

srebra ter glede upravljanja presežka in 

zalog živega srebra v zadnjih desetih letih 

dosežen velik napredek. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Strategija določa, da bi morala biti 

pogajanja in sklenitev mednarodnega 

pravno zavezujočega instrumenta 

prednostna naloga, saj ukrepi na ravni 

Unije sami ne morejo zagotoviti 

učinkovitega varstva državljanov Unije 

pred negativnimi zdravstvenimi vplivi 

živega srebra. 

(6) Poleg določb strategije za 

upravljanje živega srebra, ki določa, da bi 

morala biti pogajanja in sklenitev 

mednarodnega pravno zavezujočega 

instrumenta prednostna naloga, bi si 

morala Evropska unija prizadevati, da bi 

presegla svoje globalne partnerje ter 

zagotovila varstvo svojih državljanov pred 

negativnimi zdravstvenimi vplivi živega 

srebra, ki bo dejansko učinkovito, in 

pokazala primere najboljše prakse vsem 

državam, ki so pogodbenice Minamatske 

konvencije. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  108 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Strategija določa, da bi morala biti (6) Strategija določa, da bi morala biti 
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pogajanja in sklenitev mednarodnega 

pravno zavezujočega instrumenta 

prednostna naloga, saj ukrepi na ravni 

Unije sami ne morejo zagotoviti 

učinkovitega varstva državljanov Unije 

pred negativnimi zdravstvenimi vplivi 

živega srebra. 

pogajanja in sklenitev mednarodnega 

instrumenta prednostna naloga, saj ukrepi 

na ravni Unije sami ne morejo zagotoviti 

učinkovitega varstva državljanov Unije 

pred negativnimi zdravstvenimi vplivi 

živega srebra. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  109 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Unija in 26 držav članic so 11. 

oktobra 2013 podpisale Minamatsko 

konvencijo o živem srebru 

(„Konvencija“)37. Unija in vse njene 

države članice so zato zavezane k njenemu 

sprejetju, prenosu in izvajanju38. 

(7) Unija in 26 držav članic so 

11. oktobra 2013 podpisale Minamatsko 

konvencijo o živem srebru 

(„Konvencija“)37. V nasprotju z Unijo kot 

organizacijo Estonija in Portugalska za 

zdaj ne želita biti povezani z njenim 

sprejetjem, prenosom in izvajanjem38. 

__________________ __________________ 

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

38 Sklep Sveta XXX z dne XX/XX/XX o 

sprejetju Minamatske konvencije o živem 

srebru (UL L […], […], str. […]). 

38 Sklep Sveta XXX z dne XX/XX/XX o 

sprejetju Minamatske konvencije o živem 

srebru (UL L […], […], str. […]). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Unija in 26 držav članic so 11. 

oktobra 2013 podpisale Minamatsko 

konvencijo o živem srebru 

(7) Unija in 26 držav članic so 

podpisale Minamatsko konvencijo o živem 

srebru („Konvencija“)37. Unija in vse njene 
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(„Konvencija“)37. Unija in vse njene 

države članice so zato zavezane k njenemu 

sprejetju, prenosu in izvajanju38. 

države članice so zato zavezane k njenemu 

sprejetju, prenosu in izvajanju38. 

__________________ __________________ 

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

38 Sklep Sveta XXX z dne XX/XX/XX o 

sprejetju Minamatske konvencije o živem 

srebru (UL L […], […], str. […]). 

38 Sklep Sveta XXX z dne XX/XX/XX o 

sprejetju Minamatske konvencije o živem 

srebru (UL L […], […], str. […]). 

Or. pl 

Obrazložitev 

Konvencije še niso podpisale vse države članice. 

 

Predlog spremembe  111 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Hitra ratifikacija Konvencije s 

strani Unije in držav članic bo velike 

svetovne uporabnike živega srebra in 

proizvajalce emisij živega srebra, ki so 

podpisniki Konvencije, spodbudila k njeni 

ratifikaciji in izvajanju. 

(8) Hitra ratifikacija Konvencije s 

strani evropskih držav bo velike svetovne 

uporabnike živega srebra in proizvajalce 

emisij živega srebra, ki so podpisniki 

Konvencije, spodbudila k njeni ratifikaciji 

in izvajanju. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati samo določbe, 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati določbe, ki 
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ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. Ta uredba bi morala 

vsebovati tudi nove določbe, ki presegajo 

Konvencijo ter hkrati upoštevajo 

strategijo in zakonodajo Unije o okolju in 

varovanju zdravja ljudi, zlasti na področju 

odpadkov. 

Or. es 

Obrazložitev 

Nova uredba ne bi smela biti omejena na prilagoditev zakonodaje Unije Konvenciji. Unija bi 

lahko v zvezi z nekaterimi vidiki Konvencije napredovala hitreje, s čimer bi postavila temelje 

za Konvencijo v prihodnosti. 

 

Predlog spremembe  113 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati samo določbe, 

ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati samo določbe, 

ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. V zvezi s tem je treba 

upoštevati suvereno voljo Estonije in 

Portugalske, državi članici pa s 

konstruktivnim dialogom pozvati, naj 

podpišeta Minamatsko konvencijo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  114 

Michel Dantin 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati samo določbe, 

ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati predvsem 

določbe, ki dopolnjujejo pravni red Unije 

in ki so potrebne za zagotovitev skladnosti 

s Konvencijo in posledično za ratifikacijo 

in izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  115 

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

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati samo določbe, 

ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

(9) Ker zakonodaja Unije že prenaša 

številne obveznosti iz Konvencije, bi 

morala ta uredba vsebovati določbe, ki 

dopolnjujejo pravni red Unije in ki so 

potrebne za zagotovitev skladnosti s 

Konvencijo in posledično za ratifikacijo in 

izvajanje Konvencije s strani Unije in 

držav članic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (9a) Izvajati se lahko začnejo dodatni 

ukrepi na ravni Unije, ki so ambicioznejši 

od tistih iz Konvencije, če omogočajo 

učinkovito in uspešno zmanjšanje 

škodljivih učinkov živega srebra, in sicer v 

skladu z znanstveno-tehnološkim 

razvojem in pod pogojem, da evropskih 

podjetij ne postavljajo v podrejen 

konkurenčni položaj v primerjavi s 

preostalim svetom. Unija bi morala na 

primer spodbujati uporabo recikliranega 

živega srebra za industrijske namene. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Da bi zmanjšali svetovno proizvodnjo živega srebra in poslali pozitivno sporočilo, bi bilo 

treba v Uniji spodbujati recikliranje in uporabo recikliranega živega srebra. 

 

Predlog spremembe  117 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Prepoved izvoza živega srebra iz 

Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta39 bi bilo treba 

dopolniti z omejitvami uvoza živega srebra 

glede na vir, predvideno uporabo in 

poreklo. Nacionalni organi, imenovani v 

skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta40, bi 

morali opravljati upravne naloge v zvezi z 

izvajanjem takšnih omejitev. 

(10) Prepoved izvoza živega srebra iz 

Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta39 bi bilo treba 

dopolniti s prepovedjo uvoza živega srebra 

za uporabo, ki ni odlaganje odpadkov. 

Nacionalni organi, imenovani v skladu z 

Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta40, bi morali opravljati 

upravne naloge v zvezi z izvajanjem 

takšnih ukrepov. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 

o prepovedi izvoza kovinskega živega 

srebra in nekaterih spojin in zmesi živega 

srebra ter varnem skladiščenju kovinskega 

39 Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 

o prepovedi izvoza kovinskega živega 

srebra in nekaterih spojin in zmesi živega 

srebra ter varnem skladiščenju kovinskega 
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živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 

75). 

živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 

75). 

40 Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 

izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 

201, 27.7.2012, str. 60). 

40 Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 

izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 

201, 27.7.2012, str. 60). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Prepoved izvoza živega srebra iz 

Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta39 bi bilo treba 

dopolniti z omejitvami uvoza živega srebra 

glede na vir, predvideno uporabo in 

poreklo. Nacionalni organi, imenovani v 

skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta40, bi 

morali opravljati upravne naloge v zvezi z 

izvajanjem takšnih omejitev. 

(10) V skladu z Uredbo (ES) 

št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in 

Sveta39 bi bilo treba prepoved izvoza 

živega srebra dopolniti z omejitvami uvoza 

živega srebra glede na vir, predvideno 

uporabo in poreklo. Nacionalni organi, 

imenovani v skladu z Uredbo (EU) št. 

649/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta40, bi morali opravljati upravne 

naloge v zvezi z izvajanjem takšnih 

omejitev. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 

o prepovedi izvoza kovinskega živega 

srebra in nekaterih spojin in zmesi živega 

srebra ter varnem skladiščenju kovinskega 

živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, 

str. 75). 

39 Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 

o prepovedi izvoza kovinskega živega 

srebra in nekaterih spojin in zmesi živega 

srebra ter varnem skladiščenju kovinskega 

živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, 

str. 75). 

40 Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 

izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL 

L 201, 27.7.2012, str. 60). 

40 Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 

izvozu in uvozu nevarnih kemikalij 

(UL L 201, 27.7.2012, str. 60). 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Da bi preprečili pomanjkanje živega srebra in živosrebrovih spojin, ki se uporabljajo kot 

surovine v industriji proizvodov z živim srebrom, dovoljenih v skladu s Prilogo III k tej 

uredbi, mora biti Uniji pod nekaterimi pogoji omogočeno uvažanje živega srebra. 

 

Predlog spremembe  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnja 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in predstavljajo znaten 

delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi 

bilo treba prepovedati. 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnjo 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in predstavljajo znaten 

delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi 

bilo treba prepovedati; nadaljnjo uporabo 

bi bilo treba strogo spremljati in izvajati v 

skladu s pogoji iz členov 3 in 4 te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnja 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in predstavljajo znaten 

delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi 

bilo treba prepovedati. 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnjo 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in predstavljajo znaten 

delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji, bi bilo treba 

prepovedati, če to ne bi povzročilo 

povečanja skupnega izpusta živega srebra 

v svetu. 

Or. en 
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Obrazložitev 

EU bi bilo treba omogočiti uvoz odpadkov z živim srebrom iz tretjih držav, ki nimajo 

zmogljivosti za ustrezno ravnanje z njimi, s čimer bi zmanjšali tveganje nenamernega izpusta 

živega srebra v okolje. 

 

Predlog spremembe  121 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnja 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in predstavljajo znaten 

delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi 

bilo treba prepovedati. 

(11) Izvoz, uvoz in proizvodnjo 

raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro in niso v skladu z 

omejitvami, določenimi v veljavni 

zakonodaji Unije, ter ki predstavljajo 

znaten delež uporabe živega srebra in 

živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi 

bilo treba prepovedati. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za notranje in zunanje trge se ne bi smeli uporabljati dvojni standardi. 

 

Predlog spremembe  122 

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

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Ta uredba ne bi smela preprečevati 

izvoza, uvoza in proizvodnje zdravil, ki 

dokazano prinašajo znatne zdravstvene 

koristi, če ni nadomestnih zdravilnih 

učinkovin brez živega srebra. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Zdravil z dodanim živim srebrom, ki prinašajo znatne zdravstvene koristi in pri katerih živega 

srebra kot zdravilne učinkovine ni mogoče nadomestiti, ne bi smeli prepovedati, kot že velja v 

skladu z Uredbo 1102/2008. 

 

Predlog spremembe  123 

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

Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ta uredba bi morala zato imeti 

dvojno pravno podlago, in sicer člen 

192(1) in člen 207 PDEU, saj je njen cilj 

varovanje okolja in zdravja ljudi ter 

zagotovitev enotnosti trgovinskih vidikov s 

prepovedjo izvoza in uvoza ter omejitvami, 

ki zadevajo živo srebro, živosrebrove 

spojine in proizvode, ki vsebujejo dodano 

živo srebro. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ta uredba bi morala zato imeti 

dvojno pravno podlago, in sicer člen 

192(1) in člen 207 PDEU, saj je njen cilj 

varovanje okolja in zdravja ljudi ter 

zagotovitev enotnosti trgovinskih vidikov s 

prepovedjo izvoza in uvoza ter omejitvami, 

ki zadevajo živo srebro, živosrebrove 

spojine in proizvode, ki vsebujejo dodano 

(12) Ker je glavni cilj te uredbe 

varovanje okolja in zdravja ljudi pred 

negativnimi učinki živega srebra, bi moral 

biti njena pravna podlaga člen 192(1) 

PDEU. 
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živo srebro. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravna podlaga bi morala odražati glavni cilj zakonodaje in Konvencije, in sicer varovanje 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Predlog spremembe  125 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ta uredba bi morala zato imeti 

dvojno pravno podlago, in sicer člen 

192(1) in člen 207 PDEU, saj je njen cilj 

varovanje okolja in zdravja ljudi ter 

zagotovitev enotnosti trgovinskih vidikov s 

prepovedjo izvoza in uvoza ter omejitvami, 

ki zadevajo živo srebro, živosrebrove 

spojine in proizvode, ki vsebujejo dodano 

živo srebro. 

(12) Ta uredba bi morala zato imeti 

dvojno pravno podlago, in sicer 

člen 192(1) in člen 207 PDEU, saj je cilj, 

za katerega si prizadeva, varovanje okolja 

in zdravja ljudi ter zagotovitev enotnosti 

trgovinskih vidikov s prepovedjo izvoza in 

uvoza ter omejitvami, ki zadevajo živo 

srebro, živosrebrove spojine in proizvode, 

ki vsebujejo dodano živo srebro. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Zaradi čezmejne narave živega srebra mora imeti ta uredba zunanjo razsežnost, da bi 

spodbujali zmanjšanje onesnaževanja z živim srebrom v tretjih državah. Jasen primer je 

uvažanje odpadkov z živim srebrom iz tretjih držav v Unijo z namenom stabilizacije, ker te 

države nimajo finančnih sredstev za ustrezno ravnanje s temi nevarnimi odpadki in/ali dovolj 

odpadkov, da bi utemeljile izgradnjo obrata za stabilizacijo. 

 

Predlog spremembe  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ta uredba bi morala zato imeti 

dvojno pravno podlago, in sicer člen 

192(1) in člen 207 PDEU, saj je njen cilj 

varovanje okolja in zdravja ljudi ter 

zagotovitev enotnosti trgovinskih vidikov s 

prepovedjo izvoza in uvoza ter omejitvami, 

ki zadevajo živo srebro, živosrebrove 

spojine in proizvode, ki vsebujejo dodano 

živo srebro. 

(12) Pravna podlaga te uredbe bi moral 

biti člen 192(1) PDEU, saj je njen cilj 

varovanje okolja in zdravja ljudi. Zato bi 

bilo treba pri prepovedi izvoza in uvoza ter 

omejitvah, ki zadevajo živo srebro, 

živosrebrove spojine in proizvode, ki 

vsebujejo dodano živo srebro, upoštevati 

okolje in zdravje ljudi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Da bi zmanjšali uvoz živega srebra 

in skladiščenje stabiliziranih ali delno 

stabiliziranih odpadkov z živim srebrom, 

bi bilo treba spodbujati uporabo 

recikliranega živega srebra, kadar je ta 

mogoča. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  128 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Ta uredba se uporablja brez 

poseganja v določbe veljavnega pravnega 

reda Unije, ki določajo strožje zahteve za 

take proizvode, tudi glede najvišje 

vsebnosti živega srebra. 

(13) Ta uredba se uporablja brez 

poseganja v določbe veljavnega pravnega 

reda Unije, ki določajo strožje zahteve za 

take proizvode, tudi glede najvišje 

vsebnosti živega srebra, vendar ne 
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omejeno nanjo. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Prepoved izvažanja proizvodov, ki vsebujejo večjo količino živega srebra, kot določa omejitev 

v EU, toda še vedno v skladu s Konvencijo, v tretje države ne bi imela pozitivnega učinka na 

zdravje in okolje, saj bi lahko tuja podjetja s takšnimi proizvodi še vedno trgovala zunaj EU. 

To bi škodovalo le evropskim podjetjem, pogoji proizvodnje tujih podjetij pa ne zagotavljajo 

vedno enake ravni zaščite kot EU. 

 

Predlog spremembe  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Cilj te uredbe je varovanje zdravja 

ljudi ter zagotavljanje razpoložljivosti 

zdravil in medicinskih proizvodov, ki 

vsebujejo živo srebro in dokazano 

prinašajo zdravstvene koristi ter za katere 

ni nadomestnih proizvodov brez živega 

srebra. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  130 

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

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

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) V skladu s členom 193 PDEU ta 

uredba ne bi smela preprečevati državam 

članicam, da ohranijo ali uvedejo strožje 

zaščitne ukrepe, če so taki ukrepi 
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združljivi s Pogodbama in je bila Komisija 

o tem obveščena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Susanne Melior 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra. 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra, 

da bi do leta 2020 zmanjšali skupne 

emisije in izpuste živega srebra iz takih 

proizvodnih postopkov za 50 % v 

primerjavi z letom 2010, s čimer bi omejili 

učinke na okolje in zdravje. Sprejeti bi 

bilo treba ukrepe za čim prejšnje 

zmanjšanje in postopno opustitev uporabe 

živega srebra v omenjenih proizvodnih 

postopkih, v vsakem primeru pa v 10 letih 

po začetku veljavnosti Konvencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra. 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra, 

da bi do leta 2020 zmanjšali skupne 
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emisije in izpuste živega srebra iz takih 

proizvodnih postopkov za 50 % v 

primerjavi z letom 2010, s čimer bi omejili 

učinke na okolje in zdravje. Sprejeti bi 

bilo treba ukrepe za čim prejšnje 

zmanjšanje in postopno opustitev uporabe 

živega srebra v omenjenih proizvodnih 

postopkih, v vsakem primeru pa v 10 letih 

po začetku veljavnosti Konvencije. 

Or. en 

Obrazložitev 

EU bi morala zaradi skladnosti z Minamatsko konvencijo uporabiti besedilo iz dela II 

Priloge B h Konvenciji. 

 

Predlog spremembe  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra. 

(14) Ker so na voljo nadomestni 

proizvodni postopki brez uporabe živega 

srebra, bi bilo treba določiti začasne 

operativne pogoje za proizvodnjo 

natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata 

z uporabo živega srebra. Da bi industriji 

omogočili dovolj zgodnje naložbe, je poleg 

tega treba čim prej določiti datum za 

uvedbo prepovedi uporabe živega srebra 

pri proizvodnji natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata. 

Or. es 

Obrazložitev 

Nadomestni postopki brez uporabe živega srebra so že na voljo za proizvodnjo natrijevega ali 

kalijevega metilata ali etilata. V skladu s Konvencijo morajo pogodbenice čim prej zagotoviti 

postopno odpravo uporabe živega srebra. V predlogih sprememb se predlaga, da bi se to 

doseglo leta 2023. 
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Predlog spremembe  134 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega 

srebra. 

(14) Postopno bi bilo treba prepovedati 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata s proizvodnim 

postopkom, pri katerem se uporablja živo 

srebro. Če ni ustreznega proizvodnega 

postopka za proizvodnjo kalijevega 

metilata in etilata brez uporabe živega 

srebra, bi bilo treba podaljšati obdobje 

odstopanja za omejeno obdobje in/ali do 

uvedbe postopka brez uporabe živega 

srebra, ki bi bil tehnično in ekonomsko 

izvedljiv. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  135 

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

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra. 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega srebra. 

Čim prej bi bilo treba postopno opustiti 

uporabo živega srebra ter jo nadomestiti z 

izvedljivimi proizvodnimi postopki brez 

uporabe živega srebra. 

Or. en 
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Predlog spremembe  136 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Če ni ustreznih proizvodnih 

postopkov brez uporabe živega srebra, bi 

bilo treba določiti operativne pogoje za 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata z uporabo živega 

srebra. 

(14) Prepovedati bi bilo treba 

proizvodnjo natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata s proizvodnim 

postopkom, pri katerem se uporablja živo 

srebro. Če za kalijev metilat ali etilat ni 

ustreznih proizvodnih postopkov brez 

uporabe živega srebra, bi bilo treba določiti 

operativne pogoje in obdobje postopnega 

opuščanja take proizvodnje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Proizvodnja in dajanje na trg novih 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih 

postopkov, v katerih se uporablja živo 

srebro, bi povečali uporabo in emisije 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato 

treba prepovedati, razen če se pri oceni 

izkaže, da bi takšna uporaba prinesla 

znatne okoljske in zdravstvene koristi in da 

ni ekonomsko izvedljivih nadomestnih 

rešitev, ki bi prinesle take koristi. 

(15) Proizvodnja in dajanje na trg novih 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih 

postopkov, v katerih se uporablja živo 

srebro, bi povečali uporabo in emisije 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato 

treba prepovedati, razen če se pri oceni 

izkaže, da bi takšna uporaba prinesla 

znatne zdravstvene koristi in da ni 

nadomestnih rešitev, ki bi prinesle take 

koristi. 

Or. it 
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Predlog spremembe  138 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Proizvodnja in dajanje na trg novih 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih 

postopkov, v katerih se uporablja živo 

srebro, bi povečali uporabo in emisije 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato 

treba prepovedati, razen če se pri oceni 

izkaže, da bi takšna uporaba prinesla 

znatne okoljske in zdravstvene koristi in da 

ni ekonomsko izvedljivih nadomestnih 

rešitev, ki bi prinesle take koristi. 

(15) Proizvodnja in dajanje na trg novih 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih 

postopkov, v katerih se uporablja živo 

srebro, bi povečali uporabo in emisije 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato 

treba prepovedati, razen če se pri oceni 

tveganj in koristi izkaže, da bi takšna 

uporaba prinesla znatne okoljske in 

zdravstvene koristi in da ni tehnično 

izvedljivih nadomestnih rešitev, ki bi 

prinesle take koristi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Uporaba živega srebra in spojin 

živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu 

predstavlja znaten delež emisij in uporabe 

živega srebra po vsem svetu, zato bi bilo 

treba to dejavnost zakonsko urediti. 

(16) Uporaba živega srebra in spojin 

živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata 

in kopanju zlata v majhnem obsegu 

predstavlja znaten delež emisij in uporabe 

živega srebra po vsem svetu, zato bi bilo 

treba to dejavnost nemudoma zakonsko 

urediti. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  140 

Michel Dantin 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Sledljivost odpadkov z živim 

srebrom je bistvenega pomena za 

zagotavljanje ustreznega ravnanja z njimi 

in njihovega ustreznega odstranjevanja 

ter preprečevanje njihove nezakonite 

uporabe. Zato bi bilo treba na ravni Unije 

vzpostaviti učinkovit sistem sledljivosti 

skozi celotno verigo ravnanja z odpadki z 

živim srebrom. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  141 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Glede na prizadevanje za razvoj in 

spodbujanje obnovljivih virov energije v 

državah članicah EU bi bilo treba takoj 

obravnavati prispevek biomase k emisijam 

živega srebra. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  142 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16b) Ozaveščanje ter izobraževanje o 

zdravju zob in ustne votline sta 

najučinkovitejša načina za preprečevanje 
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nastanka zobne gnilobe, s tem pa tudi za 

zmanjšanje števila zobnih popravil, na 

primer z zobnim amalgamom. Države 

članice bi morale spodbujati zdravje zob 

in ustne votline, na primer z določitvijo 

nacionalnih ciljev. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Da bi zmanjšali število vseh vrst zobnih popravil, se je treba soočiti z bistvom težave. 

Spodbujanje zdravja zob in ustne votline je učinkovit ukrep za preprečevanje nastanka zobne 

gnilobe, njegovo izvajanje pa je v nacionalni pristojnosti. Ta ukrep je del priporočil iz 

Konvencije. 

 

Predlog spremembe  143 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

predhodno odmerjeni inkapsulirani obliki 

in ločevalnikov amalgama bi morala biti 

obvezna, da se zaščiti zobozdravstvene 

delavce in paciente pred izpostavljenostjo 

živemu srebru in zagotovi, da odpadki z 

živim srebrom, ki pri tem nastanejo, ne 

uhajajo v okolje, ampak se zberejo v 

skladu z načeli okolju prijaznega ravnanja 

z odpadki. Da bi zagotovili učinkovito 

delovanje ločevalnikov amalgama, bi bilo 

treba na ravni Unije določiti minimalne 

zahteve glede učinkovitosti opreme in 

ravnanja zobozdravstvenih delavcev z 

amalgamskimi odpadki. Glede na velikost 

podjetij v zobozdravstvenem sektorju, ki 

jih ta sprememba zadeva, je primerno 

zagotoviti dovolj časa, da se prilagodijo 

novim določbam. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Izraz „predhodno odmerjeni“ natančneje opredeljuje, da so kapsule namenjene le enkratni 

uporabi pri zobnih popravilih in jih zato ni mogoče ponovno uporabiti. 

 

Predlog spremembe  144 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

(17) Prepovedati bi bilo treba uporabo 

zobnega amalgama pri otrocih ter 

nosečnicah in doječih materah, poleg tega 

pa bi si bilo treba prizadevati za postopno 

opustitev njegove uporabe pri vseh 

pacientih in pri usposabljanju 

zobozdravstvenih delavcev. Uporaba 
ločevalnikov amalgama z minimalno 

učinkovitostjo zadrževanja delcev bi 

morala biti obvezna, da se zaščiti 

zobozdravstvene delavce in paciente pred 

izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in 

paciente pred izpostavljenostjo živemu 

srebru in zagotovi, da odpadki z živim 

srebrom, ki pri tem nastanejo, ne uhajajo 

v okolje, ampak se zberejo v skladu z 

načeli okolju prijaznega ravnanja z 

odpadki. Glede na velikost podjetij v 

zobozdravstvenem sektorju, ki jih ta 

sprememba zadeva, je primerno zagotoviti 

dovolj časa, da se prilagodijo novim 

določbam. 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama je v Evropski uniji že zelo 

razširjena. Čeprav naj bi taki ukrepi poleg 

zbiranja zobnega amalgama in 

amalgamskih odpadkov ter ustreznega 

ravnanja z njimi zadoščali za zmanjšanje 

izpustov živega srebra iz tega sektorja, pa 

ne obravnavajo vprašanja stalnega 

povpraševanja po živem srebru v Uniji in 

njegovega negativnega učinka na okolje. 
Da bi zaščitili zobozdravstvene delavce, 

paciente in okolje pred izpostavljenostjo 

živemu srebru, bi morali uporabo zobnega 

amalgama postopno opustiti, kot so to že 

storili v več državah Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Majhna sprememba predloga spremembe 19 poročevalca, da se opredeli namen ločevalnikov 

amalgama. 

 

Predlog spremembe  146 

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

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam, in spodbuditi 
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zobozdravstveni sektor k postopnemu in 

trajnemu zmanjšanju uporabe zobnega 

amalgama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

(17) Do popolne odprave uporabe 

živega srebra v zobozdravstvu bi morala 

biti uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama obvezna, da se zaščiti 

zobozdravstvene delavce in paciente pred 

izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  148 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, 

(17) Uporaba zobnega amalgama v 

inkapsulirani obliki in ločevalnikov 

amalgama bi morala biti obvezna, da se 

zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente 

pred izpostavljenostjo živemu srebru in 

zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki 

pri tem nastanejo, nikakor ne uhajajo v 
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ampak se zberejo v skladu z načeli okolju 

prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na 

velikost podjetij v zobozdravstvenem 

sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je 

primerno zagotoviti dovolj časa, da se 

prilagodijo novim določbam. 

okolje, ampak se zberejo v skladu z načeli 

okolju prijaznega in zakonitega ravnanja z 

odpadki. Glede na velikost podjetij v 

zobozdravstvenem sektorju, ki jih ta 

sprememba zadeva, je primerno zagotoviti 

dovolj časa, da se prilagodijo novim 

določbam. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  149 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Države članice bi bilo treba 

pozvati, naj podpirajo usposabljanje 

študentov in zobozdravnikov na področju 

uporabe alternativ brez živega srebra, 

zlasti pri ranljivih skupinah, kot so 

nosečnice in otroci, ter spodbujajo razvoj 

raziskav in inovacij na področju zdravja 

zob in ustne votline, da bi izboljšali znanje 

o obstoječih materialih in tehnikah 

popravil ter razvili nove materiale. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Spodbujati bi bilo treba raziskave na področju materialov za zobna popravila, zlasti novih 

materialov, v zvezi s katerimi je znanje je še omejeno in ne omogoča celovite analize 

tveganja. Ta ukrep je del priporočil iz Konvencije. 

 

Predlog spremembe  150 

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

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

Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Podpisnice Minamatske 

konvencije so se zavezale k sprejetju 

ukrepov za spodbujanje poklicnih 

združenj in stomatoloških izobraževalnih 

ustanov, da zobozdravstvene delavce in 

študente izobražujejo in usposabljajo na 

področju uporabe nadomestnih posegov 

na zobeh brez živega srebra in podpiranja 

najboljših praks ravnanja z živim 

srebrom; take ukrepe bi bilo treba 

upoštevati pri pregledu 

Direktive 2005/36/ES Evropskega 

Parlamenta in Sveta1a. 

 __________________ 

 1a Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 

o priznavanju poklicnih kvalifikacij 

(UL L 255, 30.9.2005, str. 22). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

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

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17b) Trajno skladiščenje kovinskega 

živega srebra bi bilo treba preprečiti, da 

ne bi bilo več razpoložljivo kot blago. Za 

zagotovitev dolgoročnega varnega 

odlaganja kovinskega živega srebra bi ga 

bilo treba pred trajnim skladiščenjem 

preoblikovati v strjeno obliko. 

Or. en 
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Predlog spremembe  152 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17c) V Uniji bo do leta 2017 nastalo več 

kot 6 000 ton odpadkov s kovinskim živim 

srebrom, predvsem zaradi obvezne 

razgradnje živosrebrovih celic v 

kloralkalni industriji v skladu z 

Izvedbenim sklepom 

Komisije 2013/732/EU1a. Glede na 

omejene zmogljivosti, ki so na voljo za 

strjevanje odpadkov s tekočim živim 

srebrom, bi morala ta uredba še vedno 

dovoljevati začasno skladiščenje odpadkov 

s tekočim živim srebrom za obdobje, ki 

zadostuje za strjevanje vseh takih nastalih 

odpadkov, vendar le v nadzemnih 

skladiščih. 

 __________________ 

 1a Izvedbeni sklep Komisije 2013/732/EU z 

dne 9. decembra 2013 o določitvi 

zaključkov o najboljših razpoložljivih 

tehnologijah (BAT) v skladu z 

Direktivo 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta o industrijskih 

emisijah za proizvodnjo klor-alkalnih 

izdelkov (UL L 332, 11.12.2013, str. 34). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Večina meril, določenih v Direktivi 

Sveta 1999/31/ES41 za začasno 

črtano 
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skladiščenje odpadkov z živim srebrom, bi 

morala veljati tudi za trajno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom v podzemnih 

skladiščih. Uporaba nekaterih od 

navedenih meril bi morala biti odvisna od 

posebnih značilnosti vsakega podzemnega 

skladišča, kot jih opredelijo organi države 

članice, pristojni za izvajanje Direktive 

1999/31/ES. 

__________________  

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. 

aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1). 

 

Or. es 

Obrazložitev 

S predlogom se želi doseči, da bi za začasno skladiščenje veljale enake zahteve kot za trajno 

skladiščenje. Toda ta ključni element predloga Komisije ni podprt z oceno učinka. 

 

Predlog spremembe  154 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Večina meril, določenih v Direktivi 

Sveta 1999/31/ES41 za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom, bi 

morala veljati tudi za trajno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom v podzemnih 

skladiščih. Uporaba nekaterih od 

navedenih meril bi morala biti odvisna od 

posebnih značilnosti vsakega podzemnega 

skladišča, kot jih opredelijo organi države 

članice, pristojni za izvajanje Direktive 

1999/31/ES. 

črtano 

__________________  

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 

26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 
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odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Večina meril, določenih v Direktivi 

Sveta 1999/31/ES41 za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom, bi 

morala veljati tudi za trajno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom v podzemnih 

skladiščih. Uporaba nekaterih od 

navedenih meril bi morala biti odvisna od 

posebnih značilnosti vsakega podzemnega 

skladišča, kot jih opredelijo organi države 

članice, pristojni za izvajanje Direktive 

1999/31/ES. 

(18) Prepovedati bi bilo treba trajno 

skladiščenje tekočega živega srebra, da se 

preprečita škoda za zdravje ljudi in okolje 

ter njegova nezakonita uporaba. 

__________________  

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 

26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1). 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  156 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Večina meril, določenih v Direktivi 

Sveta 1999/31/ES41 za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom, bi 

morala veljati tudi za trajno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom v podzemnih 

skladiščih. Uporaba nekaterih od 

(18) Odpadke z živim srebrom bi bilo 

treba pred kakršnim koli končnim 

odlaganjem strditi. Glede na omejene 

zmogljivosti za strjevanje je potrebno 

časovno omejeno začasno skladiščenje. 

Zaradi ponavljajočih se težav s 
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navedenih meril bi morala biti odvisna od 

posebnih značilnosti vsakega podzemnega 

skladišča, kot jih opredelijo organi države 

članice, pristojni za izvajanje Direktive 

1999/31/ES. 

stabilnostjo podzemnih skladišč bi bilo 

treba odpadke s strjenim živim srebrom 

odlagati le v ustreznih nadzemnih 

skladiščih pod ustreznimi pogoji. Večina 

meril, določenih v Direktivi Sveta 

1999/31/ES41 za začasno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom, bi morala 

veljati tudi za trajno odlaganje odpadkov s 

strjenim živim srebrom. 

__________________ __________________ 

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. 

aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1). 

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. 

aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Odpadki s čistim živim srebrom so tekoči. Taki se ne bi smeli odlagati ali skladiščiti, razen 

začasno, dokler se ne strdijo, da bi upoštevali omejene zmogljivosti za strjevanje. Zaradi 

ponavljajočih se težav s stabilnostjo podzemnih skladišč bi bilo treba odpadke s strjenim 

živim srebrom odlagati le v ustreznih nadzemnih skladiščih pod ustreznimi pogoji. 

 

Predlog spremembe  157 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Onesnažena območja prispevajo k 

ponovnemu zbiranju in emisijam ter 

izpustu živega srebra v zrak, zemljo in 

vodo. Ker ni izčrpnih podatkov o 

opuščenih onesnaženih območjih, je treba 

popisati vsa onesnažena območja v Uniji 

in pripraviti smernice za njihovo 

upravljanje. Da bi to lahko izvedli, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da 

v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije sprejme akte v 

zvezi z določanjem metod in pristopov za 

ekološko trajnostno upravljanje in 

sanacijo območij, onesnaženih z živim 
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srebrom ali živosrebrovimi spojinami, v 

skladu z načelom „onesnaževalec plača“. 

Or. en 

Obrazložitev 

Majhna sprememba predloga spremembe 21 poročevalca, da bi dodali sklicevanje na načelo 

„onesnaževalec plača“. 

 

Predlog spremembe  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Trajno skladiščenje kovinskega 

živega srebra, ki se šteje za odpadke, brez 

predhodne obdelave je treba izključiti 

zaradi tveganj, povezanih s to snovjo, ki je 

v tekočem stanju izredno nevarna. Pred 

trajnim skladiščenjem odpadkov z živim 

srebrom je treba izvesti ustrezne postopke 

za stabilizacijo in strjevanje takih 

odpadkov, da bi zmanjšali navedena 

tveganja ob upoštevanju člena 6 Direktive 

1999/31/ES. Trajno skladiščenje (ali 

odlaganje) odpadkov z živim srebrom se 

dovoli šele, ko so odpadki strjeni. 

Or. es 

Obrazložitev 

Kovinsko živo srebro je tekočina in ravnanje s takimi odpadki je povezano z večjimi tveganji 

kot v primeru trdnih odpadkov. Direktiva 1999/31/ES prepoveduje prevzemanje tekočih 

odpadkov na odlagališčih. Po analogiji in glede na nevarnost živega srebra bi moralo enako 

veljati tudi zanj. Da bi zmanjšali tveganja, bi moralo biti trajno skladiščenje dovoljeno le, 

kadar so bili odpadki z živim srebrom že obdelani s postopkom za stabilizacijo in strjevanje. 

 

Predlog spremembe  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18b) Skrbno bi bilo treba preučiti 

varnost trajnega skladiščenja v 

podzemnih skladiščih ali rudnikih, saj 

študije, v katerih bi ustrezno ocenili 

tveganja, povezana s tako obliko 

skladiščenja odpadkov z živim srebrom, 

niso na voljo. Komisija lahko pripravi 

priporočila za značilnosti objektov za 

trajno skladiščenje odpadkov z živim 

srebrom. Predlaga lahko tudi revizijo 

Direktive 1999/31/ES. 

Or. es 

Obrazložitev 

V predlogu je podzemno skladiščenje obravnavano kot najprimernejša možnost za odlaganje 

odpadkov z živim srebrom, rudniki soli pa so določeni kot „referenčna točka“ varnosti, s 

katero bi primerjali druga podzemna skladišča. Ta elementa predloga nista podprta z 

zadostnimi dokazi. Oceniti je treba, ali je podzemni prostor zaradi plasti soli varnejši. Prav 

tako je treba oceniti, ali je glede na značilnosti odpadkov z živim srebrom podzemno 

skladiščenje primernejše od nadzemnega. 

 

Predlog spremembe  160 

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

Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Zaradi uskladitve zakonodaje Unije 

s sklepi konference pogodbenic 

Konvencije, ki jih Unija podpira, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

PDEU, in sicer v zvezi s spremembami 

prilog k tej uredbi in dopolnitvijo te uredbe 

s tehničnimi zahtevami za okolju prijazno 

(19) Zaradi uskladitve zakonodaje Unije 

s sklepi konference pogodbenic 

Konvencije, ki jih Unija podpira, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

PDEU, in sicer v zvezi s spremembami 

prilog k tej uredbi. Zlasti pomembno je, da 

se Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
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začasno skladiščenja živega srebra in 

živosrebrovih spojin. Zlasti pomembno je, 

da se Komisija pri svojem pripravljalnem 

delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

predloženi istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

predloženi istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 

izvajanje te uredbe v zvezi s prepovedjo ali 

dovoljevanjem novih proizvodov in 

postopkov z uporabo živega srebra ter v 

zvezi z obveznostmi poročanja bi bilo 

treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta42. 

(20) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 

tudi pooblastilo, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi s prepovedjo ali 

dovoljevanjem novih proizvodov in 

postopkov, pri katerih se uporablja živo 

srebro, in v zvezi z določitvijo tehničnih 

zahtev za okolju prijazno začasno 

skladiščenje živega srebra, živosrebrovih 

spojin in zmesi živega srebra. 

__________________  

42 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  162 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Ker cilja te uredbe, tj. zagotovitve 

visoke ravni varovanja zdravja ljudi in 

okolja pred živim srebrom s prepovedjo 

izvoza in uvoza živega srebra in 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, z omejitvami uporabe živega srebra 

v proizvodnih postopkih, proizvodih, pri 

obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata 

v majhnem obsegu ter v zobnem amalgamu 

in z obveznostmi v zvezi z odpadki z živim 

srebrom, države članice same ne morejo 

uresničiti v zadostni meri in ker je zaradi 

čezmejne narave onesnaževanja z živim 

srebrom in narave ukrepov, ki jih je treba 

sprejeti, ta cilj lažje doseči na ravni Unije, 

lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti, kot je določeno v 

členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja – 

(24) Ker cilja te uredbe, tj. zagotovitve 

visoke ravni varovanja zdravja ljudi in 

okolja pred živim srebrom s prepovedjo 

izvoza in uvoza živega srebra in 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, z omejitvami uporabe živega srebra 

v proizvodnih postopkih, proizvodih, pri 

obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata 

v majhnem obsegu z uporabo živega 

srebra ter v zobnem amalgamu in z 

obveznostmi v zvezi z odpadki z živim 

srebrom, države članice same ne morejo 

uresničiti v zadostni meri in ker je zaradi 

čezmejne narave onesnaževanja z živim 

srebrom in narave ukrepov, ki jih je treba 

sprejeti, ta cilj lažje doseči na ravni Unije, 

lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti, kot je določeno v 

členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja – 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  163 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba določa ukrepe in pogoje v zvezi 

s trgovino, proizvodnjo, uporabo in 

začasnim skladiščenjem živega srebra, 

živosrebrovih spojin, zmesi in proizvodov, 

ki vsebujejo dodano živo srebro, ter v zvezi 

Ta uredba določa ukrepe in pogoje v zvezi 

s trgovino, proizvodnjo, uporabo in 

skladiščenjem živega srebra, živosrebrovih 

spojin, zmesi in proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro, ter v zvezi z 
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z ravnanjem z odpadki z živim srebrom. ravnanjem z odpadki z živim srebrom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. „živosrebrova spojina“ pomeni 

vsako snov, ki jo sestavljajo atomi živega 

srebra in eden ali več atomov drugih 

kemijskih elementov, ki jo je mogoče ločiti 

v posamezne sestavne dele samo s 

kemijsko reakcijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. „primarni izkop živega srebra“ 

pomeni izkop, pri katerem je glavna iskana 

snov živo srebro. 

6. „primarni izkop živega srebra“ 

pomeni izkop, pri katerem je glavna iskana 

snov živo srebro. Kopanje zlata se ne sme 

zamenjevati z več kot neznatnimi 

dejavnostmi predelave zlata, obrtniškega 

kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem 

obsegu, pri katerih se lahko uporabljajo 

živo srebro in njegove spojine. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  166 

Michèle Rivasi 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. „začasno skladiščenje“ pomeni 

skladiščenje živega srebra ali 

živosrebrovih spojin, ki so bile opredeljene 

kot odpadki, za omejeno obdobje do 

njihove strditve in odlaganja; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uvesti bi bilo treba opredelitev začasnega skladiščenja, saj ima ključno vlogo pri ravnanju z 

odpadki z živim srebrom. Obravnavati bi ga bilo treba kot vmesni korak pred strditvijo in 

končnim odlaganjem. 

 

Predlog spremembe  167 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a) „začasno skladiščenje“ pomeni 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom za 

omejeno obdobje do procesa končnega 

odlaganja. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Začasnemu skladiščenju sledi ravnanje z odpadki z živim srebrom (stabilizacija odpadkov). 

Odpadke z živim srebrom je treba pred trajnim skladiščenjem stabilizirati ali delno 

stabilizirati. 

 

Predlog spremembe  168 

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

Dantin, Renate Sommer 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prvi pododstavek se ne uporablja za izvoz 

živosrebrovih spojin iz Priloge I za 

laboratorijsko preskušanje. 

Prvi pododstavek se ne uporablja za izvoz 

živosrebrovih spojin iz Priloge I za 

laboratorijsko preskušanje, živo srebro v 

predhodno doziranih kapsulah za izdelavo 

zobnega amalgama na kraju samem, 

cepiva in snovi za alergijske teste ter živo 

srebro ali živosrebrove spojine, 

namenjene za proizvodnjo homeopatskih 

in antropozofskih zdravil ali njihovih 

aktivnih farmacevtskih učinkovin. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prvi odstavek člena 3 vsebuje prepoved izvoza živega srebra in živosrebrovih spojin ter zmesi 

iz Priloge I, ki se na primer uporabljajo kot surovine v zdravstvene namene in jih ni mogoče 

nadomestiti. Zato bo izvoz teh surovin in intermediatov v podjetja zunaj EU oviran, 

razpoložljivost homeopatskih in antropozofskih zdravil z dodanim živim srebrom pa se bo 

zmanjšala. To je treba spremeniti. 

 

Predlog spremembe  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Prvi pododstavek se ne uporablja za izvoz 

živega srebra in živosrebrovih spojin in 

zmesi iz Priloge I, ki se uporabljajo kot 

vhodna snov za aktivne farmacevtske 

učinkovine v homeopatskih pripravkih, 

izdelanih v skladu z evropsko 

farmakopejo, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

 –  proizvajalec sestavi letno poročilo 

o skladnosti v zvezi z dejavnostmi, pri 

katerih se uporablja živo srebro, in ga 
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predloži pristojnemu nacionalnemu 

organu; 

 –  pristojni nacionalni organ odobri 

trženje proizvoda kot zdravila ter 

 –  proizvajalec izpolnjuje zahteve 

glede ocenjevanja varnosti takih 

proizvodov, ki jih je določil pristojni 

nacionalni organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvoz zmesi živega srebra, ki niso 

naštete v Prilogi I, za ponovno 

pridobivanje živega srebra se prepove. 

2. Izvoz zmesi živega srebra, ki niso 

naštete v Prilogi I, za ponovno 

pridobivanje živega srebra se prepove 

zunaj Evropske unije, Evropskega 

gospodarskega prostora in Švice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen te določbe je prepovedati damping in nepotreben prevoz živega srebra in 

živosrebrovih spojin na velike razdalje, vendar dovoliti izvoz v države z zmogljivostmi za 

ravnanje z odpadki z živim srebrom na visoki ravni. 

 

Predlog spremembe  171 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uvoz živega srebra in zmesi, navedenih v 

Prilogi I, za uporabo, ki ni odlaganje 

Uvoz živega srebra ter živosrebrovih 

spojin in zmesi, navedenih v Prilogi I, se 
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odpadkov z živim srebrom, se prepove. prepove. 

 Uvoz živega srebra in zmesi, navedenih v 

Prilogi I, za odlaganje pa se prepove od 

1. januarja 2028. 

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav je smiselno, da se omogoči uvoz živega srebra iz tretjih držav, da bi jim pomagali pri 

varnem odlaganju, bi morale te države dolgoročno razviti lastne zmogljivosti za ravnanje z 

odpadki z živim srebrom, tudi zato, da se prepreči nevaren prevoz. Zato bi bilo treba uvoz za 

odlaganje omejiti na 10 let. Medtem bi morale države s tehnologijami strjevanja pomagati 

tretjim državam, da pridobijo potrebno tehnologijo za varno odlaganje odpadkov z živim 

srebrom na svojem ozemlju. 

 

Predlog spremembe  172 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uvoz živega srebra in zmesi, navedenih v 

Prilogi I, za uporabo, ki ni odlaganje 

odpadkov z živim srebrom, se prepove. 

Uvoz živega srebra in zmesi, kot so 

navedene v Prilogi I, za uporabo, ki ni 

odlaganje odpadkov z živim srebrom, se 

prepove. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ker nekatere tretje države nimajo finančnih zmogljivosti in/ali dovolj odpadkov z živim 

srebrom, da bi z njimi ravnale in da vzpostavile obrate za stabilizacijo, mora biti Unija 

sposobna uvoziti te tokove, da se zagotovi končno odlaganje teh odpadkov in tako zmanjša 

tveganje onesnaževanja. 

 

Predlog spremembe  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Uvoz živega srebra ter živosrebrovih 

spojin in zmesi, navedenih v Prilogi I, se 

dovoli, če se ti uporabljajo kot vhodna 

snov za aktivne farmacevtske učinkovine v 

homeopatskih pripravkih, izdelanih v 

skladu z evropsko farmakopejo, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 –  proizvajalec sestavi letno poročilo 

o skladnosti v zvezi z dejavnostmi, pri 

katerih se uporablja živo srebro, in ga 

predloži pristojnemu nacionalnemu 

organu; 

 –  pristojni nacionalni organ odobri 

trženje proizvoda kot zdravila ter 

 –  proizvajalec izpolnjuje zahteve 

glede ocenjevanja varnosti takih 

proizvodov, ki jih je določil pristojni 

nacionalni organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se 

uvoz dovoli v katerem koli od naslednjih 

primerov: 

črtano 

–  država izvoznica je pogodbenica 

Konvencije, izvoženo živo srebro pa ni bilo 

pridobljeno s primarnim izkopom, kot je 

določeno v 3. in 4. odstavku 3. člena 

Konvencije; 

 

–  država izvoznica, ki ni 

pogodbenica Konvencije, predloži 

potrdilo, da živo srebro ni bilo pridobljeno 
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s primarnim izkopom in ne izvira iz 

kloralkalne industrije, država članica 

uvoznica pa izda pisno soglasje za uvoz. 

Or. en 

Obrazložitev 

Postopna opustitev zobnega amalgama in uskladitev izvoznih standardov s tistimi, ki že 

obstajajo na notranjem trgu, bosta zmanjšali povpraševanje po živem srebru kot surovini. 

Notranje povpraševanje po živem srebru bi torej lahko pokrili z njegovim recikliranjem in 

ponovno uporabo. 

 

Predlog spremembe  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – živo srebro in zmesi, navedene v 

Prilogi I, se uporabljajo za proizvodnjo 

zdravil in medicinskih proizvodov, brez 

poseganja v enega od dveh predhodnih 

primerov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  176 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Z odstopanjem od prve alinee je 

uvoz dovoljen le, če reciklirano živo 

srebro ni več na voljo ter je njegova 

uporaba tehnično izvedljiva in/ali ne 

vpliva na kakovost proizvoda. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Da bi zmanjšali proizvodnjo živega srebra in spodbujali ponovno uporabo obstoječega živega 

srebra, bi bilo treba dati prednost uporabi recikliranega živega srebra v Uniji. Recikliranje 

živega srebra ima najmanj tri prednosti: izboljšuje sledljivost živega srebra, spodbuja 

zmanjševanje skladiščenja stabiliziranih ali delno stabiliziranih odpadkov z živim srebrom in 

zagotavlja višjo kakovost živega srebra zaradi tako imenovanega postopka „trojne 

destilacije“. 

 

Predlog spremembe  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uvoz živega srebra za uporabo pri 

obrtniškem kopanju in pridobivanju zlata 

v majhnem obsegu se prepove. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata in pridobivanju zlata v majhnem obsegu 

je bolj kot od česar koli drugega odvisna od cene zlata. To, ali bo EU uvažala zmerne količine 

živega srebra iz držav pogodbenic Konvencije ali ne, bo verjetno le neznatno vplivalo na 

potrošnjo drugod. 

 

Predlog spremembe  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Nacionalni organi, imenovani v 

skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 

649/2012, opravljajo upravne naloge, ki 

izhajajo iz zahtev, določenih v odstavkih 1 

in 2 tega člena. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  179 

Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija opredeli finančna in tehnična 

sredstva za prispevanje h krepitvi 

zmogljivosti ter prenosu tehnične pomoči 

in tehnologije v skladu z obveznostmi, ki 

izhajajo iz Minamatske konvencije. 

Komisija v sodelovanju z državami 

članicami in ustreznimi deležniki 

spodbuja in olajšuje razvoj, prenos in 

razširjanje sodobnih okolju prijaznih 

nadomestnih tehnologij ter dostop do njih 

za države pogodbenice v razvoju, zlasti 

najmanj razvite, da bi povečali njihovo 

zmogljivost za učinkovito izvajanje 

Minamatske konvencije. Ta obveznost 

vključuje vsa področja in faze obdelave 

živega srebra, tudi odlaganje odpadkov z 

živim srebrom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta obveznost temelji na členu 14 Minamatske konvencije. EU ima kot razvita država 

pogodbenica pomembno vlogo pri prispevanju h krepitvi zmogljivosti zlasti najmanj razvitih 

držav. 

 

Predlog spremembe  180 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 
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drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge 

II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove od 1. januarja 2021. 

drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge 

II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove od datumov, določenih v tej 

prilogi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Navedba datumov iz priloge bo olajšala njihovo spreminjanje, na primer na zgodnejši datum, 

če bo to potrebno. 

 

Predlog spremembe  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 

drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge 

II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove od 1. januarja 2021. 

1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 

drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov, ki 

vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove od 1. januarja 2021. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prepovedati bi bilo treba izvoz vseh proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro. Sedanja 

prepoved bi imela le zanemarljiv gospodarski vpliv, proizvodi, katerih dajanje na trg EU ni 

dovoljeno, pa bi se lahko še vedno izvažali, kar bi pomenilo dvojne standarde. Ta sprememba 

vključuje črtanje Priloge II. 

 

Predlog spremembe  182 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 

drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge 

II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove od 1. januarja 2021. 

1. Brez poseganja v strožje zahteve iz 

drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, 

uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge 

II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji 

prepove. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni razloga, da bi odobrili tri dodatna leta za trgovino s proizvodi, ki so bili v EU 

prepovedani. Prepoved izvoza, uvoza in proizvodnje proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, iz Priloge II bi se morala začeti izvajati z datumom začetka veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  183 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– proizvodi, ki so bistveni za uporabo za 

civilno zaščito in vojaško rabo; 

črtano 

Or. el 

 

Predlog spremembe  184 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zdravila, katerih trženje od datuma 

začetka veljavnosti te uredbe je odobril 

pristojni nacionalni organ in ki dokazano 

prinašajo znatne zdravstvene koristi, za 

katere ni tehnično izvedljivih 

nadomestnih rešitev brez živega srebra. 

Or. en 
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Predlog spremembe  185 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – vseeno si udeležene strani prizadevajo 

za omejitev izvoza in uvoza proizvodov, ki 

vsebujejo dodano živo srebro, vključno s 

proizvodi iz zgornjega pododstavka. 

Or. el 

Predlog spremembe  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zdravila in medicinske proizvode, 

za katere ni izvedljivih nadomestnih 

rešitev brez živega srebra. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Zagotoviti bi bilo treba, da ta člen ne bo veljal za medicinske proizvode, ki prinašajo znatne 

zdravstvene koristi in za katere ni nadometne rešitve. 

 

Predlog spremembe  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija izvede strokovno oceno 

uporabe živega srebra v proizvodnji cepiv, 
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kot je bilo že omenjeno v sklepih Sveta z 

dne 24. junija 2005 in resoluciji 

Evropskega parlamenta iz marca 2006, da 

bi dosegli omejitev takšne uporabe in 

njeno popolno prepoved, če so na voljo 

primerne in varne nadomestne rešitve, ter 

podprli raziskave učinkovitih možnosti 

prihodnje dostave večodmernih cepiv brez 

tiomersala v države v razvoju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija na podlagi seznama 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro, oblikovanega v skladu z 

odstavkom 1, po potrebi predloži 

zakonodajni predlog za ureditev vseh 

proizvodov z dodanim živim srebrom, ki v 

Uniji še niso urejeni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Od Komisije bi bilo treba jasno zahtevati, da predloži predlog za vse proizvode z dodanim 

živim srebrom, ki še niso urejeni. 

 

Predlog spremembe  189 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme Komisija predlaga sklepe o določitvi 
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sklepe o določitvi obrazcev, ki se 

uporabljajo pri izvajanju členov 3 in 4. 

obrazcev, ki se uporabljajo pri izvajanju 

členov 3 in 4. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  190 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 18(2). 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Od 1. januarja 2019 najvišja 

dovoljena koncentracija živega srebra in 

živosrebrovih spojin v katerem koli gorivu 

ali odpadkih pred njihovim zgorevanjem 

ne bo smela preseči 25 μg/kg v suhi snovi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  192 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Od 1. januarja 2019 najvišja 
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dovoljena koncentracija živega srebra in 

živosrebrovih spojin v katerem koli gorivu 

ali odpadkih pred njihovim zgorevanjem 

ne bo smela preseči 25 μg/kg v suhi snovi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 17, s 

katerimi se določijo zahteve, ki jih je 

konferenca pogodbenic Konvencije 

sprejela za okolju prijazno začasno 

skladiščenje živega srebra in živosrebrovih 

spojin, če je Unija podprla zadevni sklep. 

Komisija se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 17, s 

katerimi se določijo zahteve, ki jih je 

konferenca pogodbenic Konvencije 

sprejela za okolju prijazno začasno 

skladiščenje živega srebra in živosrebrovih 

spojin. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  194 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvodnja in dajanje na trg 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro in ki niso v skladu z nobeno rabo, 

znano pred 1. januarjem 2018, se prepove. 

1. Proizvodnja in dajanje na trg 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro in ki niso v skladu z nobeno rabo, 

znano pred datumom začetka veljavnosti te 

uredbe, se prepove. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prepoved proizvodnje in trženja popolnoma novih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 
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srebro in ki niso v skladu z nobeno znano rabo, bi bilo treba začeti izvajati z začetkom 

veljavnosti nove uredbe, ne šele od datuma začetka njene uporabe, drugače bi se lahko novi 

proizvodi tržili v vmesni fazi. Temu se je treba izogniti. 

 

Predlog spremembe  195 

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

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

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvodnja in dajanje na trg 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro in ki niso v skladu z nobeno rabo, 

znano pred 1. januarjem 2018, se prepove. 

1. Proizvodnja in dajanje na trg 

proizvodov, ki vsebujejo dodano živo 

srebro in ki niso v skladu z nobeno rabo, 

odobreno pred 1. januarjem 2018, se 

prepove. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodni postopki, pri katerih se 

uporablja živo srebro in/ali živosrebrove 

spojine, ki niso obstajali pred 1. januarjem 

2018, se prepovejo. 

Proizvodni postopki, pri katerih se 

uporablja živo srebro in/ali živosrebrove 

spojine, ki niso obstajali pred začetkom 

veljavnosti te uredbe, se prepovejo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 

gospodarski subjekt, kadar namerava 

proizvajati in/ali dati na trg proizvod, ki 

vsebuje dodano živo srebro, ali upravljati 

nov proizvodni postopek, o tem obvesti 

pristojne organe zadevne države članice in 

jim predloži naslednje: 

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 

gospodarski subjekt, kadar namerava 

proizvajati in/ali dati na trg proizvod, ki 

vsebuje dodano živo srebro, ali upravljati 

nov proizvodni postopek, o tem obvesti 

pristojne organe zadevne države članice in 

jim, tudi z odstopanjem od pravil o 

industrijski zaščiti tehnične 

dokumentacije, predloži naslednje: 

Or. it 

 

Predlog spremembe  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – dokaze, da za uporabo živega 

srebra za posamezni proizvod ali postopek 

ni tehnoloških nadomestnih rešitev; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– oceno tveganja za okolje in zdravje; – oceno tveganja in koristi za okolje 

in zdravje; 

Or. es 
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Predlog spremembe  200 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– oceno tveganja za okolje in zdravje; – oceno tveganja in koristi za okolje 

in zdravje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – informacije o tem, da ni tehnično 

izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega 

srebra, ki bi prinesle take koristi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – informacije o tem, da ni tehnično 

ali ekonomsko izvedljivih nadomestnih 

rešitev brez živega srebra; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– podrobno obrazložitev, kako se tak 

proizvod ali postopek proizvaja, uporablja 

in upravlja, da se zagotovi visoka raven 

varovanja okolja in zdravja ljudi. 

– podrobno obrazložitev, kako se tak 

proizvod ali postopek proizvaja, uporablja, 

upravlja in, če gre za proizvod, odlaga, da 

se zagotovi visoka raven varovanja okolja 

in zdravja ljudi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Upoštevati bi bilo treba celoten življenjski cikel proizvoda. 

 

Predlog spremembe  204 

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

Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po prejemu uradnega obvestila zadevne 

države članice Komisija preveri zlasti, ali 

je dokazano, da bi nov proizvod, ki vsebuje 

dodano živo srebro, ali nov proizvodni 

postopek prinesel znatne okoljske in 

zdravstvene koristi ter da ni tehnično in 

ekonomsko izvedljivih nadomestnih rešitev 

brez živega srebra, ki bi zagotovile enake 

koristi. 

Po prejemu uradnega obvestila zadevne 

države članice Komisija preveri zlasti, ali 

je dokazano, da bi nov proizvod, ki vsebuje 

dodano živo srebro, ali nov proizvodni 

postopek prinesel znatne okoljske in 

zdravstvene koristi ter da ni tehnično 

izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega 

srebra, ki bi zagotovile enake koristi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

sklepe, s katerimi določi, ali se dovolijo 

zadevni novi proizvodi, ki vsebujejo 

dodano živo srebro, ali novi proizvodni 

postopki. 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

sklepe, s katerimi določi, ali se dovolijo 

zadevni novi proizvodi, ki vsebujejo 

dodano živo srebro, ali novi proizvodni 

postopki. Zadevne države članice pred 

sprejetjem sklepa Komisije ne smejo 

odobriti novega proizvoda ali postopka. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  206 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

sklepe, s katerimi določi, ali se dovolijo 

zadevni novi proizvodi, ki vsebujejo 

dodano živo srebro, ali novi proizvodni 

postopki. 

Komisija predlaga sklepe, s katerimi 

določi, ali se dovolijo zadevni novi 

proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, 

ali novi proizvodni postopki. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  207 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 18(2). 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  208 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– sprejmejo ukrepe za zmanjšanje, in 

če je to izvedljivo, odpravljanje uporabe 
živega srebra in živosrebrovih spojin pri 

pridobivanju in predelavi zlata ter emisij in 

izpustov v okolje, ki pri tem nastanejo; 

– prepovejo uporabo živega srebra in 

živosrebrovih spojin pri pridobivanju in 

predelavi zlata; 

Or. en 

Obrazložitev 

V nasprotju s preostalimi deli sveta, v katerih je še vedno zelo prisotno obrtniško kopanje 

zlata in kopanje zlata v majhnem obsegu, se v EU to ne izvaja več. V skladu z oceno učinka 

Komisije je Francija kopanje zlata že prepovedala v edinem kraju, kjer se je to izvajalo 

(Francoska Gvajana). Zakonodaja EU na tem področju je torej doslej edina ustrezna, saj 

zagotavlja pravilno usmeritev z mednarodnega vidika. Zato ni ustrezno, da se zgolj zahteva 

zmanjšanje uporabe živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem 

obsegu, temveč da se popolnoma prepove, kot je to storila Francija. Tak pristop samodejno 

odpravi vse emisije in izpuste živega srebra. 

 

Predlog spremembe  209 

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

Jan Gerbrandy 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– sprejmejo ukrepe za zmanjšanje, in 

če je to izvedljivo, odpravljanje uporabe 

živega srebra in živosrebrovih spojin pri 

pridobivanju in predelavi zlata ter emisij in 

izpustov v okolje, ki pri tem nastanejo; 

– sprejmejo ukrepe za zmanjšanje in 

postopno opustitev uporabe živega srebra 

in živosrebrovih spojin pri pridobivanju in 

predelavi zlata ter emisij in izpustov v 

okolje, ki pri tem nastanejo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Od 1. januarja 2019 se zobni 

amalgam uporablja samo v inkapsulirani 

obliki. 

1. V 12 mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe se zobni amalgam 

uporablja samo v inkapsulirani obliki.  

Or. it 

 

Predlog spremembe  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Od 1. januarja 2019 se zobni 

amalgam uporablja samo v inkapsulirani 

obliki. 

1. Od 1. januarja 2018 do 1. januarja 

2020 zobozdravniki ponujajo nadomestke 

zobnega amalgama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Od 1. januarja 2019 se zobni 

amalgam uporablja samo v inkapsulirani 

obliki. 

1. Od 1. januarja 2019 se zobni 

amalgam uporablja samo v predhodno 

odmerjeni inkapsulirani obliki. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Izraz „predhodno odmerjeni“ natančneje opredeljuje, da so kapsule namenjene le enkratni 

uporabi pri zobnih popravilih in jih zato ni mogoče ponovno uporabiti. 

 

Predlog spremembe  213 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Od 1. januarja 2019 se zobni 

amalgam uporablja samo v inkapsulirani 

obliki. 

1. Od 1. januarja 2018 se zobni 

amalgam uporablja samo v inkapsulirani 

obliki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da vse 

zobozdravstvene ustanove pacientom 

zagotovijo vsaj naslednje informacije o 

zobnem amalgamu in njegovih 

nadomestkih: 

 –  sestava zobnega amalgama; 

 –  razpoložljivost nadomestnih zalivk 

brez živega srebra in njihova sestava ter 

 –  da uporaba zobnega amalgama ni 

primerna za mlečne zobe, paciente, 

alergične na živo srebro, in osebe s 

kroničnimi boleznimi ledvic z zmanjšanim 

ledvičnim očistkom. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Vsi zobozdravniki bi morali paciente obveščati o naravi zobnega amalgama in 

razpoložljivosti nadomestkov ter njihovi sestavi. Zagotoviti bi morali tudi informacije o 

kontraindikacijah. 

 

Predlog spremembe  215 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Od 1. januarja 2019 je 

prepovedana uporaba zobnega amalgama 

za zobna popravila pri nosečnicah in 

popravila mlečnih zob, razen če 

zobozdravstveni delavec oceni, da je to 

potrebno, kadar ni ustrezne nadomestne 

rešitve. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Konvencija spodbuja pogodbenice, naj se usmerijo v postopno zmanjšanje uporabe zobnega 

amalgama z živim srebrom, Komisija pa je glede tega manj ambiciozna. Smiselno bi bilo, da 

se uporaba zobnega amalgama pri ranljivih skupinah omeji le na utemeljene primere, ko 

zanjo ni zadovoljive nadomestne rešitve. 

 

Predlog spremembe  216 

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

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Od enega leta po začetku 

veljavnosti te uredbe se zobni amalgam ne 

uporablja pri nosečnicah ali doječih 

materah ali otrocih za zdravljenje mlečnih 
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zob. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Od 1. januarja 2018 se zobni 

amalgam ne uporablja pri otrocih, 

mlajših od 12 let, ter nosečnicah in 

doječih materah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Od 1. januarja 2020 se zobni 

amalgam ne uporablja v nobeni obliki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Z odstopanjem od odstavka 1a 

lahko države članice dovolijo uporabo 
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zobnega amalgama za posebne 

zdravstvene potrebe, če druge nadomestne 

rešitve niso primerne. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Uporaba zobnega amalgama se 

postopno opusti do 31. decembra 2021. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 

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

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Z odstopanjem od odstavkov 1a in 

1b je uporaba zobnega amalgama še 

naprej dovoljena le, če zobozdravstveni 

delavec meni, da je to potrebno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Od 1. januarja 2018 do 

1. januarja 2020 in kadar se uporablja 

odstavek 1b, se zobni amalgam uporablja 

le v predhodno dozirani inkapsulirani 

obliki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Od 1. januarja 2019 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

2. Od 1. januarja 2021 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo vsi delci amalgama, 

tudi tisti v tekočih odpadkih. 

Zobozdravstveni delavci zagotovijo, da se 

ločevalniki vzdržujejo v skladu z navodili, 

da se zagotovi in ohrani visoka raven 

zadržanja, in sicer vsaj 95 % delcev 

amalgama. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Le visoka raven učinkovitosti ločevalnikov amalgama v njihovem celotnem življenjskem 

obdobju bo omogočila učinkovito zmanjšanje tveganja, povezanega z uporabo zobnega 

amalgama. Potrebna je natančnejša opredelitev, da se zagotovi ustrezno ravnanje z vsemi 

ostanki v opremi in tekočih odpadkih. Za slabše opremljene države je treba določiti prehodno 

obdobje. 

 

Predlog spremembe  224 

Andrzej Grzyb 

 



 

AM\1100259SL.doc 69/137 PE585.758v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Od 1. januarja 2019 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

2. Od 1. januarja 2021 dalje morajo 

zobozdravstvene ustanove, ki uporabljajo 

ali odstranjujejo zalivke z zobnim 

amalgamom, zagotoviti, da so opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Od 1. januarja 2019 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

2. Od 1. januarja 2021 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove, ki 

uporabljajo ali odstranjujejo zobni 

amalgam, opremljene z ločevalniki 

amalgama, s katerimi se zadržijo in zbirajo 

delci amalgama. Ti ločevalniki se 

vzdržujejo v skladu z navodili, da se 

zagotovi visoka raven zadržanja delcev. 

Or. pl 

Obrazložitev 

Ta zahteva bi morala veljati le za zobozdravstvene ustanove, ki še vedno uporabljajo 

amalgam, in bi morala biti uvedena v razumnem roku. 

 

Predlog spremembe  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Od 1. januarja 2019 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

2. V šestih mesecih od začetka 

veljavnosti te uredbe morajo biti 

zobozdravstvene ustanove opremljene z 

ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  227 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Od 1. januarja 2019 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi visoka raven 

zadržanja delcev. 

2. Od 1. januarja 2018 dalje morajo 

biti zobozdravstvene ustanove opremljene 

z ločevalniki amalgama, s katerimi se 

zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti 

ločevalniki se vzdržujejo v skladu z 

navodili, da se zagotovi vsaj 95-odstotna 

raven zadržanja delcev amalgama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija najpozneje do 

31. decembra 2019 predloži Evropskemu 
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parlamentu in Svetu poročilo, v katerem 

ocenjuje tehnično, okoljsko in ekonomsko 

izvedljivost postopne opustitve uporabe 

zobnega amalgama v Uniji do 

31. decembra 2021. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kapsule in ločevalniki amalgama, 

ki so v skladu s harmoniziranimi standardi 

EN ali z drugimi nacionalnimi ali 

mednarodnimi standardi, ki zagotavljajo 

enakovredno raven kakovosti in zadržanja 

delcev, se štejejo za skladne z zahtevami iz 

odstavkov 1 in 2. 

3. Kapsule in ločevalniki amalgama, 

ki so v skladu s harmoniziranimi standardi 

EN ali z drugimi nacionalnimi ali 

mednarodnimi standardi, ki zagotavljajo 

enakovredno raven kakovosti in zadržanja 

delcev, se štejejo za skladne z zahtevami iz 

odstavkov 1c in 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a.  Države članice lahko zagotovijo 

davčne spodbude, ki bodo 

zobozdravnikom omogočile, da se 

opremijo s kapsulami in ločevalniki 

amalgama iz tega člena. 

Or. it 
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Predlog spremembe  231 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Zobozdravstveni delavci so 

odgovorni za ravnanje s svojimi odpadki 

in njihovo odlaganje, in sicer na okolju 

prijazen način. Zagotoviti morajo, da 

izvajalci, ki zbirajo njihove odpadke, 

upoštevajo veljavno zakonodajo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 

države članice po potrebi dodatno omejijo 

uporabo zobnega amalgama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Uporaba zobnega amalgama se 

prepove od 31. decembra 2020. 

Or. it 
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Predlog spremembe  234 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poglavje IIIa 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti 

 Člen 10a 

 Industrijske dejavnosti 

 Vsa dovoljenja za naslednje industrijske 

dejavnosti vključujejo pogoje, ki 

zagotavljajo, da emisije v zrak in vodo ne 

presežejo strožjih ravni emisij, povezanih 

z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami 

(BAT) za živo srebro, določenimi v 

revidiranih zaključkih o BAT: 

 –  velike kurilne naprave iz člena 28 

Direktive 2010/75/EU Evropskega 

Parlamenta in Sveta1a; 

 –  sektor železa in jekla, vključen v 

dejavnosti iz točk 1.3, 2.1 in 2.2 Priloge I 

k Direktivi 2010/75/EU; 

 –  proizvodnja cementa, apna in 

magnezijevega oksida, vključena v 

dejavnosti iz točke 3.1 Priloge I k 

Direktivi 2010/75/EU; 

 –  sektor neželeznih kovin, vključen v 

dejavnosti iz točk 2.1, 2.5 in 6.8 Priloge I 

k Direktivi 2010/75/EU. 

 ______________ 

 1a  Direktiva 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

24. novembra 2010 o industrijskih 

emisijah (celovito preprečevanje in 

nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 

17.12.2010, str. 17). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Letna raven emisij živega srebra iz velikih industrijskih dejavnosti je zelo visoka. Zaključki o 

BAT določajo spektre ravni emisij, ki jih je mogoče doseči pod ekonomsko in tehnično 

izvedljivimi pogoji. Zgornji spekter BAT pogosto ustreza s pogajanji doseženim ravnem 

emisij, ki jih že upošteva večina obratov v EU, in ne ravnem emisij, ki jih je mogoče dejansko 

doseči s sprejemljivimi stroški. Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in učinkovito 

zmanjšanje živega srebra bi morala vsa prihodnja dovoljenja temeljiti na strožjih ravneh 

BAT. 

 

Predlog spremembe  235 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti – velike 

kurilne naprave – emisije v zrak 

 Od 1. januarja 2021 vsa dovoljenja za 

kurilne naprave iz člena 28 

Direktive 2010/75/EU vključujejo pogoje, 

ki zagotavljajo, da emisije v zrak ne 

presežejo naslednjih mejnih vrednosti 

emisij v zrak: 

 (a)  kurilne naprave s skupno nazivno 

vhodno toplotno močjo več kot 

300 MWth: 1 µg/Nm³; 

 (b)  kurilne naprave s skupno nazivno 

vhodno toplotno močjo manj kot 

300 MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na povprečju 

veljavnih urnih povprečnih vrednosti, 

pridobljenih z neprekinjenim merjenjem, 

za obdobje enega leta. 

 Standardni pogoji in zahteve glede 

spremljanja, ki jih je treba uporabljati, so 

določeni v revidiranih zaključkih 

referenčnega dokumenta Velike kurilne 

naprave o BAT. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Emisije v zrak 

 Od 1. januarja 2019 vsa dovoljenja za 

obrate, vključene v dejavnosti iz točk 1.3, 

2.1 in 2.2 Priloge I k 

Direktivi 2010/75/EU, vključujejo pogoje, 

ki zagotavljajo, da emisije v zrak ne 

presežejo 10 µg/Nm³ za živo srebro. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na povprečju 

veljavnih urnih povprečnih vrednosti, 

pridobljenih z neprekinjenim merjenjem, 

za obdobje enega leta. 

 Standardni pogoji, ki jih je treba 

uporabljati, so določeni v zaključkih 

Izvedbenega sklepa 

Komisije 2012/135/EU1a o BAT. 

 ______________ 

 1a Izvedbeni sklep 

Komisije 2012/135/EU z dne 

28. februarja 2012 o določitvi zaključkov 

o najboljših razpoložljivih tehnologijah 

(BAT) iz Direktive 2010/75/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

industrijskih emisijah za proizvodnjo 

železa in jekla (UL L 70, 8.3.2012, str. 63). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Michèle Rivasi 
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Predlog uredbe 

Člen 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Cepiva 

 Farmacevtska podjetja ne uporabljajo več 

živega srebra v cepivih za otroke, mlajše 

od šestih let, če so na voljo varnejše 

nadomestne rešitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Leta 1999 je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini Evropske agencije za zdravila 

priporočil, da bi bilo preudarno čim prej spodbuditi splošno uporabo cepiv brez tiomersala in 

drugih konzervansov, ki vsebujejo živo srebro. V ZDA od leta 2001 nobeno cepivo za otroke, 

mlajše od šestih let, ne vsebuje več tiomersala (razen cepiv proti gripi). Zato je treba od 

farmacevtskih podjetij jasno zahtevati, da nadomestijo živo srebro v cepivih, kjer je to 

mogoče. 

 

Predlog spremembe  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10b 

 Emisije v vodo 

 Od 1. januarja 2021 države članice 

zagotovijo, da za obrate iz 

Direktive Sveta 91/271/EGS1a emisije 

živega srebra v tokove odpadne vode na 

mestu izpusta ne presežejo 3 µg/l. 

 Enaka omejitev velja za vse vhodne tokove 

odpadne vode, ki jih prejme obrat, preden 

se pomešajo z drugimi tokovi odpadne 

vode. 

 Omejitev velja v primeru preseženega 

praga izpusta živega srebra, tj. 1 000 
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gramov na leto. 

 Mejne vrednosti emisij temeljijo na 

dnevnem povprečju pretočno uteženih 24-

urnih pretočno sorazmernih sestavljenih 

vzorcev. 

 Določena pogostost spremljanja in 

vzorčenja se lahko zmanjša, če so emisije 

dokazano dovolj stabilne, zlasti če so 

države članice uvedle popolno prepoved 

zobnega amalgama ter sprejele vse 

ustrezne ukrepe, da bi preprečile vstop 

zobnega amalgama v odpadne vode, ki 

tečejo v smeri proti toku, za obrat. 

 ______________ 

 1a Direktiva Sveta 91/271/EGS z 

dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 

odpadne vode (UL L 135, 30.5.1991, 

str. 40). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  239 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 b (novo) B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10b 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti – železo 

in jeklo – emisije v zrak 

 Od [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

vsa dovoljenja za obrate, vključene v 

dejavnosti iz točk 1.3, 2.1 in 2.2. Priloge I 

k Direktivi 2010/75/EU, vključujejo 

pogoje, ki zagotavljajo, da emisije v zrak 

ne presežejo naslednjih mejnih vrednosti 

emisij: 

 (a)  10 µg/Nm³ za živo srebro; 

 (b)  5 mg/Nm za prah. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 
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pododstavka temeljijo na povprečju 

veljavnih urnih povprečnih vrednosti, 

pridobljenih z neprekinjenim merjenjem, 

za obdobje enega leta. 

 Standardni pogoji, ki jih je treba 

uporabljati, so določeni v zaključkih 

Izvedbenega sklepa 

Komisije 2012/135/EU o BAT. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  240 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10c 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti – 

proizvodnja cementa, apna in 

magnezijevega oksida – emisije v zrak 

 Od [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

vsa dovoljenja za obrate, vključene v 

dejavnosti iz točke 3.1 Priloge I k 

Direktivi 2010/75/EU, vključujejo pogoje, 

ki zagotavljajo, da emisije v zrak ne 

presežejo 10 µg/Nm³ za živo srebro. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na povprečju 

veljavnih urnih povprečnih vrednosti, 

pridobljenih z neprekinjenim merjenjem, 

za obdobje enega leta. 

 Standardni pogoji, ki jih je treba 

uporabljati, so določeni v zaključkih 

Izvedbenega sklepa 

Komisije 2013/163/EU1a o BAT. 

 ______________ 

 1a Izvedbeni sklep 

Komisije 2013/163/EU z dne 

26. marca 2013 o določitvi zaključkov o 

najboljših razpoložljivih tehnologijah 
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(BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

industrijskih emisijah za proizvodnjo 

cementa, apna in magnezijevega oksida 

(UL L 100, 9.4.2013, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10d 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti – 

neželezne kovine – emisije v zrak 

 Od 1. julija 2020 vsa dovoljenja za obrate, 

vključene v dejavnosti iz točk 2.1, 2.5 in 

6.8 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU, 

vključujejo pogoje, ki zagotavljajo, da 

emisije v zrak ne presežejo 10 µg/Nm³ za 

živo srebro. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na povprečju 

veljavnih urnih povprečnih vrednosti, 

pridobljenih z neprekinjenim merjenjem, 

za obdobje enega leta. 

 Standardni pogoji, ki jih je treba 

uporabljati, so določeni v zaključkih 

Izvedbenega sklepa Komisije 2016/10321a 

o BAT. 

 ______________ 

 1a Izvedbeni sklep Komisije (EU) 

2016/1032 z dne 13. junija 2016 o 

določitvi zaključkov o najboljših 

razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z 

Direktivo 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta za industrijo 

neželeznih kovin (UL L 174, 30.6.2016, 

str. 32). 



 

PE585.758v01-00 80/137 AM\1100259SL.doc 

SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  242 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10e 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz industrijskih dejavnosti – emisije 

v vodo 

 Od 1. januarja 2021 vsa dovoljenja za 

obrate iz Priloge I k Direktivi 2010/75/EU 

vključujejo pogoje, ki zagotavljajo, da 

emisije živega srebra v tokove odpadne 

vode ne presežejo naslednjih mejnih 

vrednosti emisij pred mestom izpusta ali, v 

primeru posrednih izpustov, preden se 

pomešajo z drugimi tokovi odpadne vode: 

 (a)  0,75 µg/l za odpadno vodo iz 

obratov, vključenih v dejavnosti iz točk 1.1 

in 1.2 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU; 

 (b)  0,75 µg/l za odpadno vodo iz 

dejavnosti iz točke 3(a) in (b) Priloge I k 

Uredbi (ES) št. 166/20061a. Kadar 

točka 3(b) zadeva lignit, se prag površine 

območja poviša nad 5 hektarov, če se 

izkopavanje na tej površini dejansko 

izvaja, in nad 10 hektarov, če gre za 

čiščenje odpadne vode iz rudarskih 

dejavnosti, ki so se ali se bodo prenehale 

izvajati do leta 2020; 

 (c)  1 µg/l za odpadno vodo iz obratov, 

vključenih v dejavnosti iz točk 4.1, 4.2 in 

6.11 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU; 

 (d)  1 µg/l za odpadno vodo iz obratov, 

vključenih v dejavnosti iz točk 2.2 in 2.5 

Priloge I k Direktivi 2010/75/EU; 

 (e)  3 µg/l za druge obrate, vključene v 

dejavnosti iz Priloge I k 

Direktivi 2010/75/EU, kadar prag izpusta 
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živega srebra ne preseže 800 gramov na 

leto. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na dnevnem 

povprečju pretočno uteženih 24-urnih 

pretočno sorazmernih sestavljenih 

vzorcev. 

 ______________ 

 1a Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta(ES) št. 166/2006 z dne 

18. januarja 2006 o Evropskem registru 

izpustov in prenosov onesnaževal ter 

spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 

96/61/ES (UL L 033, 4.2.2006, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Carolina Punset 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10f 

 Preprečevanje in nadzor emisij živega 

srebra iz čistilnih naprav za komunalne 

odpadne vode – emisije v vodo 

 Od 1. januarja 2021 države članice 

zagotovijo, da za obrate iz 

Direktive Sveta 91/271/EGS1a emisije 

živega srebra v tokove odpadne vode ne 

presežejo 3 µg/l na mestu izpusta ali, v 

primeru posrednih izpustov, preden se 

pomešajo z drugimi tokovi odpadne vode. 

Te omejitve veljajo v primeru preseženega 

praga izpusta živega srebra, tj. 1 000 

gramov na leto. 

 Mejne vrednosti emisij iz prvega 

pododstavka temeljijo na dnevnem 

povprečju pretočno uteženih 24-urnih 

pretočno sorazmernih sestavljenih 

vzorcev. 
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 Določena pogostost spremljanja in 

vzorčenja iz Priloge I se lahko zmanjša, če 

so emisije dokazano dovolj stabilne, zlasti 

če so države članice uvedle popolno 

prepoved zobnega amalgama ter sprejele 

vse ustrezne ukrepe, da bi preprečile vstop 

zobnega amalgama v odpadne vode, ki 

tečejo v smeri proti toku, za obrat. 

 ______________ 

 1a Direktiva Sveta (91/271/EGS) z 

dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 

odpadne vode (UL L 135, 30.5.1991, 

str. 40). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odpadki z živim srebrom Viri odpadkov z živim srebrom 

Or. en 

 

Predlog spremembe  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v Odločbo Komisije 

2000/532/ES44 se naslednje šteje za 

odpadek in se odstrani na način, ki ne 

ogroža zdravja ljudi in okolja v skladu z 

Direktivo 2008/98/ES: 

Naslednje se šteje za odpadek in se 

odstrani na način, ki ne ogroža zdravja 

ljudi in okolja v skladu z Direktivo 

2008/98/ES: 

__________________ __________________ 

44 Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. 44 Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. 
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maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES 

o oblikovanju seznama odpadkov skladno s 

členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o 

odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o 

oblikovanju seznama nevarnih odpadkov 

skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 

226, 6.9.2000, str. 3). 

maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES 

o oblikovanju seznama odpadkov skladno s 

členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o 

odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o 

oblikovanju seznama nevarnih odpadkov 

skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 

226, 6.9.2000, str. 3). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  246 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v Odločbo Komisije 

2000/532/ES44 se naslednje šteje za 

odpadek in se odstrani na način, ki ne 

ogroža zdravja ljudi in okolja v skladu z 

Direktivo 2008/98/ES: 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

__________________  

44 Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 

3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 

94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov 

skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 

75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih 

odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive 

Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih 

(UL L 226, 6.9.2000, str. 3). 

 

Or. fr 

Obrazložitev 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

 

Predlog spremembe  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Komisija je pooblaščena, da 

najpozneje 1. januarja 2019 v skladu s 

členom 17 te uredbe sprejme delegirane 

akte, da bi to uredbo dopolnila z 

določitvijo pragov za ravni živega srebra v 

odpadkih, ki vsebujejo živosrebrove 

spojine ali so onesnaženi z njimi, in s 

sprejetjem zahtev za okolju prijazno 

ravnanje s takimi tokovi odpadkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  248 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podjetja, ki poslujejo v industrijskih 

sektorjih iz točk (a), (b) in (c) člena 11, 

vsako leto do 31. maja pristojnim organom 

zadevne države članice pošljejo podatke o 

skupni količini odpadkov z živim srebrom, 

skladiščenih v vsakem objektu in poslanih 

v posamezna skladišča za začasno ali 

trajno skladiščenje, ter podrobnosti o 

lokaciji in kontaktne podatke teh skladišč. 

1. Podjetja, ki poslujejo v industrijskih 

sektorjih iz točk (a), (b) in (c) člena 11, 

vsako leto do 31. maja pristojnim organom 

zadevne države članice pošljejo podatke o 

skupni količini odpadkov z živim srebrom, 

skladiščenih v vsakem objektu in poslanih 

v posamezna skladišča za začasno 

skladiščenje, objekte za strjevanje in 

končna odlagališča, ter podrobnosti o 

lokaciji in kontaktne podatke teh skladišč. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročilo bi moralo vključevati prenose v objekte za strjevanje. V skladu z zahtevo glede 

strjevanja ne bi smela več obstajati skladišča za trajno skladiščenje, le končna odlagališča. 
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Predlog spremembe  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odlaganje odpadkov z živim srebrom Začasno skladiščenje odpadkov z živim 

srebrom 

Or. es 

 

Predlog spremembe  250 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Odpadki z živim srebrom se trajno 

skladiščijo v strjeni obliki v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot omenjeni 

rudniki soli. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  251 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Odpadki z živim srebrom se pred 

kakršnim koli odlaganjem strdijo v 

živosrebrov sulfid. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Odpadki s čistim živim srebrom so tekoči. Taki se ne bi smeli odlagati ali skladiščiti, razen 

začasno, dokler se ne strdijo, da bi upoštevali omejene zmogljivosti za strjevanje. Več podjetij 

zagotavlja tehnologije strjevanja, pri katerih se tekoče živo srebro preoblikuje v inertni 

živosrebrov sulfid. Da bi preprečili različno razumevanje izraza strjevanje, bi bilo treba 

opredeliti končni proizvod strjevanja. 

 

Predlog spremembe  252 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro 

lahko skladišči na enega od naslednjih 

načinov: 

1. Z odstopanjem od odstavka -1 in 

točke (a) člena 5(3) Direktive 1999/31/ES 

se odpadki z živim srebrom v tekoči obliki 

lahko največ pet let začasno skladiščijo v 

nadzemnih skladiščih, namenjenih in 

opremljenih za začasno skladiščenje 

živega srebra, pri čemer se upoštevajo 

posebne zahteve za začasno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom iz prilog I, II in 

III k tej direktivi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  253 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro 

lahko skladišči na enega od naslednjih 

načinov: 

1. Z odstopanjem od točke (a) 

člena 5(3) Direktive 1999/31/ES se 

odpadki z živim srebrom lahko v skladu s 

posebnimi zahtevami za začasno 

skladiščenja odpadkov z živim srebrom iz 

prilog I, II in III k tej direktivi največ 

deset let začasno skladiščijo na enega od 
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naslednjih načinov: 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  254 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro 

lahko skladišči na enega od naslednjih 

načinov: 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se odpadki z 

živim srebrom lahko največ pet let začasno 

skladiščijo v nadzemnih skladiščih, 

namenjenih in opremljenih za začasno 

skladiščenje živega srebra, ki ga je treba 

pred končnim odlaganjem strditi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Podzemno skladiščenje odpadkov s tekočim živim srebrom, bodisi začasno ali trajno, se ne bi 

smelo izvajati. Daleč od oči, daleč od srca. Odpadki s tekočim živim srebrom so zelo strupeni, 

rudniki soli pa nikakor niso varni, kot sta pokazala primera Asse v Nemčiji in Stocamine v 

Franciji. Začasno skladiščenje pred strjevanjem bi se moralo izvajati le v ustreznih 

nadzemnih skladiščih. Glede na zmogljivosti za strjevanje, ki so že na voljo ali pripravljene za 

dajanje na trg, je začasno skladiščenje potrebno le za največ pet let. 

 

Predlog spremembe  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro 

lahko skladišči na enega od naslednjih 

načinov: 

1. Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se odpadki z 

živim srebrom lahko največ pet let začasno 

skladiščijo v nadzemnih skladiščih, 

namenjenih in opremljenih za začasno 
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skladiščenje živega srebra. 

Or. es 

Obrazložitev 

Trenutno ni časovne omejitve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom. Določiti je 

treba časovni rok, ki bo industriji zagotovil dovolj časa. Poleg tega začasno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom zaradi večjih tveganj ne bi smelo biti dovoljeno v podzemnih 

skladiščih, kot je opisano v predlogu spremembe za člen 13a. 

 

Predlog spremembe  256 

Albert Deß 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro 

lahko skladišči na enega od naslednjih 

načinov: 

(1) Z odstopanjem od točke (a) člena 

5(3) Direktive 1999/31/ES in ob 

predložitvi načrta za trajno skladiščenje 

odpadkov v strjeni obliki skupaj s 

časovnim okvirom se odpadki z živim 

srebrom lahko skladiščijo na enega od 

naslednjih načinov: 

Or. de 

Obrazložitev 

Trajno odlaganje v strjeni obliki je primernejše iz okoljskih in zdravstvenih razlogov. Načrt za 

takšno odlaganje mora biti dokumentiran pred začasnim skladiščenjem v tekoči obliki. 

 

Predlog spremembe  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

črtano 
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prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki 

soli; 

Or. es 

Obrazložitev 

Trenutno ni časovne omejitve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom. Določiti je 

treba časovni rok, ki bo industriji zagotovil dovolj časa. Poleg tega začasno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom zaradi večjih tveganj ne bi smelo biti dovoljeno v podzemnih 

skladiščih, kot je opisano v predlogu spremembe za člen 13a. 

 

Predlog spremembe  258 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki 

soli; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Podzemno skladiščenje odpadkov s tekočim živim srebrom, bodisi začasno ali trajno, se ne bi 

smelo izvajati. Daleč od oči, daleč od srca. Odpadki s tekočim živim srebrom so zelo strupeni, 

rudniki soli pa nikakor niso varni, kot sta pokazala primera Asse v Nemčiji in Stocamine v 

Franciji. Začasno skladiščenje pred strjevanjem bi se moralo izvajati le v ustreznih 

nadzemnih skladiščih. 

 

Predlog spremembe  259 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki 

soli; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  260 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, ali 

v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki soli; 

(a) v rudnikih soli, prilagojenih za 

odlaganje živega srebra, ali v globokih 

podzemnih skalnatih formacijah, ki 

zagotavljajo enakovredno raven varnosti in 

zaprtosti kot rudniki soli; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

(a) začasno skladiščenje za največ 12 

mesecev v ustreznih nadzemnih objektih, 

v katerih se tekoče živo srebro stabilizira 

in strdi, preden se skladišči v skladu s 
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formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki 

soli; 

točko (b); 

Or. it 

 

Predlog spremembe  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, ali 

v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki soli; 

(a) začasno skladiščenje več kot šest 

mesecev in manj kot pet let ali trajno 

skladiščenje v rudnikih soli, prilagojenih za 

odlaganje živega srebra, ali v globokih 

podzemnih skalnatih formacijah, ki 

zagotavljajo enakovredno raven varnosti in 

zaprtosti kot rudniki soli; 

Or. en 

Obrazložitev 

Začasno skladiščenje bi moralo biti začasno, kar zahteva tako spodnjo kot zgornjo časovno 

omejitev. 

 

Predlog spremembe  263 

Albert Deß 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) začasno skladiščenje več kot eno 

leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, ali 

v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki soli; 

(a) začasno skladiščenje največ eno 

leto v rudnikih soli, prilagojenih za 

odlaganje živega srebra, ali v globokih 

podzemnih skalnatih formacijah, ki 

zagotavljajo enakovredno raven varnosti in 

zaprtosti kot rudniki soli; 
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Or. de 

Obrazložitev 

Začasno skladiščenje tekočega živega srebra mora biti omogočeno, da se lahko dajo na voljo 

možnosti skladiščenja, ki so skladne z zahtevanimi tehničnimi pogoji, v primeru pomanjkanja 

(npr. začasne) objektov za strjevanje živega srebra (pretvorbo v cinabarit). 

 

Predlog spremembe  264 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

črtano 

Or. en 

(Povezano s predlogom spremembe iste avtorice k uvodnemu delu člena 13(1).) 

Obrazložitev 

Predlaga se, da se možnost začasnega skladiščenja odpadkov z živim srebrom v ustreznih 

nadzemnih skladiščih prestavi v uvodni del. Zato na tem mestu ni več potrebna. 

 

Predlog spremembe  265 

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

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

črtano 

Or. es 

Obrazložitev 

Trenutno ni časovne omejitve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom. Določiti je 

treba časovni rok, ki bo industriji zagotovil dovolj časa. Poleg tega začasno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom zaradi večjih tveganj ne bi smelo biti dovoljeno v podzemnih 

skladiščih, kot je opisano v predlogu spremembe za člen 13a. 

 

Predlog spremembe  267 

Albert Deß 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

(b) skladiščeno v nadzemnih objektih, 

namenjenih in opremljenih za skladiščenje 

živega srebra v bližini izvajalca, ki bo 

strdil odpadke, ali izvajalca, pri katerem 

se bo izvedlo trajno odlaganje. 

Or. de 

Obrazložitev 

Podpiramo začasno skladiščenje tekočega živega srebra v bližini objektov za strjevanje ali 

objektov za trajno odlaganje. 
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Predlog spremembe  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

(b) trajno skladiščenje v strjeni in 

stabilizirani obliki v rudnikih soli, 

prilagojenih za odlaganje živega srebra, 

ali v globokih podzemnih skalnatih 

formacijah, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varnosti in zaprtosti kot rudniki 

soli. 

Or. it 

Predlog spremembe  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

(b) začasno skladiščenje več kot šest 

mesecev in manj kot pet let v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

Or. en 

Obrazložitev 

Začasno skladiščenje bi moralo biti začasno, kar zahteva tako spodnjo kot zgornjo časovno 

omejitev. 

 

Predlog spremembe  270 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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b) začasno skladiščenje v nadzemnih 

skladiščih, namenjenih in opremljenih za 

začasno skladiščenje živega srebra. 

b) v nadzemnih skladiščih, 

namenjenih in opremljenih za začasno 

skladiščenje živega srebra. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  271 

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

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posebne zahteve za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom, 

kot so določene v prilogah I, II in III k 

Direktivi 1999/31/ES, se uporabljajo tudi 

za skladišča za trajno skladiščenje iz točke 

(a) odstavka 1 tega člena, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji iz naslednjih prilog k 

navedeni direktivi: 

črtano 

(a)  uporabljata se Priloga I, oddelek 8 

(prva, tretja in peta alinea), in Priloga II k 

Direktivi 1999/31/ES; 

 

(b)  Priloga I, oddelek 8 (drugi, četrti 

in šesti odstavek), in Priloga III, oddelek 

6, k Direktivi 1999/31/ES se uporabljata 

le, če pristojni organi držav članic, ki so 

odgovorni za izvajanje te direktive, to 

štejejo za primerno. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posebne zahteve za začasno 2. Trajno skladiščenje odpadkov z 
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skladiščenje odpadkov z živim srebrom, 

kot so določene v prilogah I, II in III k 

Direktivi 1999/31/ES, se uporabljajo tudi 

za skladišča za trajno skladiščenje iz točke 

(a) odstavka 1 tega člena, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji iz naslednjih prilog k 

navedeni direktivi: 

živim srebrom je dovoljeno le, če so bili ti 

stabilizirani ali delno stabilizirani, in sicer 

v rudnikih soli, prilagojenih za odlaganje 

živega srebra, ali v globokih podzemnih 

skalnatih formacijah, ki zagotavljajo 

enakovredno raven varnosti in zaprtosti 

kot rudniki soli. 

 Upravljavci obratov za stabilizacijo živega 

srebra morajo kot del vodenja evidenc iz 

člena 35 Direktive 2008/98/ES vzpostaviti 

register naslednjih informacij: 

Or. fr 

Obrazložitev 

V EU se razvijajo novi obrati in tehnike za stabilizacijo. Z velikimi količinami odpadkov z 

živim srebrom, ki bodo nastali v prihodnosti zaradi prepovedi iz te uredbe, bo torej mogoče 

ravnati z namenom njihovega končnega odlaganja v roku, ki je krajši od deset let, trajno 

skladiščenje tekočega živega srebra pa ni utemeljeno. Ta ukrep je skladen s smernicami, 

sprejetimi leta 2015 v okviru Baselske konvencije. 

 

Predlog spremembe  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posebne zahteve za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom, 

kot so določene v prilogah I, II in III k 

Direktivi 1999/31/ES, se uporabljajo tudi 

za skladišča za trajno skladiščenje iz točke 

(a) odstavka 1 tega člena, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji iz naslednjih prilog k 

navedeni direktivi: 

2. Posebne zahteve za začasno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom so 

zahteve, določene v oddelku 8 Priloge I, 

Prilogi II in oddelku 6 Priloge III k 

Direktivi 1999/31/ES. 

Or. es 

Obrazložitev 

Posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom so že bile določene v 

prilogah k Direktivi 1999/31/ES. Ni razloga, da bi bila ta uredba manj stroga od navedene 
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direktive. 

 

Predlog spremembe  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) uporabljata se Priloga I, oddelek 8 

(prva, tretja in peta alinea), in Priloga II k 

Direktivi 1999/31/ES; 

črtano 

Or. es 

Obrazložitev 

Posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom so že bile določene v 

prilogah k Direktivi 1999/31/ES. Ni razloga, da bi bila ta uredba manj stroga od navedene 

direktive. 

 

Predlog spremembe  275 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) uporabljata se Priloga I, oddelek 8 

(prva, tretja in peta alinea), in Priloga II k 

Direktivi 1999/31/ES; 

(a) za vsak prejeti tovor odpadkov z 

živim srebrom: 

 i) izvor in količina prejetih odpadkov 

z živim srebrom; 

 ii) ime in kontaktni podatki 

dobavitelja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  276 

Michèle Rivasi 
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Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) uporabljata se Priloga I, oddelek 8 

(prva, tretja in peta alinea), in Priloga II k 

Direktivi 1999/31/ES; 

(a) uporabljata se Priloga I, oddelek 8 

(prva, tretja, peta in šesta alinea), in 

Priloga II k Direktivi 1999/31/ES; 

Or. en 

(Povezano s predlogom spremembe iste avtorice k točki (b) istega pododstavka.) 

Obrazložitev 

Nadomestni predlog spremembe, če se bo ohranila možnost podzemnega trajnega 

skladiščenja odpadkov z živim srebrom. Priloga I, oddelek 8, šesta alinea, za začasno 

skladiščenje kovinskega živega srebra zahteva, da je „skladišče [...] urejeno na način, ki 

omogoča enostaven dostop do vseh posod“. Glede na težave v več rudnikih soli bi morala ta 

zahteva veljati tudi za vsako trajno skladiščenje in ne bi smela biti odvisna od presoje 

pristojnih organov, ki se jim lahko ta zahteva zdi ustrezna ali neustrezna. 

 

Predlog spremembe  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Priloga I, oddelek 8 (drugi, četrti 

in šesti odstavek), in Priloga III, oddelek 

6, k Direktivi 1999/31/ES se uporabljata 

le, če pristojni organi držav članic, ki so 

odgovorni za izvajanje te direktive, to 

štejejo za primerno. 

črtano 

Or. es 

Obrazložitev 

Posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom so že bile določene v 

prilogah k Direktivi 1999/31/ES. Ni razloga, da bi bila ta uredba manj stroga od navedene 

direktive. 
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Predlog spremembe  278 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Priloga I, oddelek 8 (drugi, četrti 

in šesti odstavek), in Priloga III, oddelek 

6, k Direktivi 1999/31/ES se uporabljata 

le, če pristojni organi držav članic, ki so 

odgovorni za izvajanje te direktive, to 

štejejo za primerno. 

(b) Za vsak tovor izhodnih 

stabiliziranih odpadkov z živim srebrom iz 

obrata: 

 i) količina stabiliziranih odpadkov z 

živim srebrom in vsebnost živega srebra v 

njih; 

 ii) predvidena namembni kraj in 

postopek odstranjevanja stabiliziranih 

odpadkov z živim srebrom; 

 (iii) potrdilo, ki ga predloži izvajalec 

trajnega skladiščenja strjenih odpadkov z 

živim srebrom, kot je določeno v členu 1b. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  279 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Priloga I, oddelek 8 (drugi, četrti in 

šesti odstavek), in Priloga III, oddelek 6, k 

Direktivi 1999/31/ES se uporabljata le, če 

pristojni organi držav članic, ki so 

odgovorni za izvajanje te direktive, to 

štejejo za primerno. 

(b) Priloga I, oddelek 8 (drugi in četrti 

odstavek), in Priloga III, oddelek 6, k 

Direktivi 1999/31/ES se uporabljata le, če 

pristojni organi držav članic, ki so 

odgovorni za izvajanje te direktive, to 

štejejo za primerno. 

Or. en 
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(Povezano s predlogom spremembe iste avtorice k točki (a) istega pododstavka.) 

Obrazložitev 

Nadomestni predlog spremembe, če se bo ohranila možnost podzemnega trajnega 

skladiščenja. Priloga I, oddelek 8, šesta alinea, za začasno skladiščenje kovinskega živega 

srebra zahteva, da je „skladišče [...] urejeno na način, ki omogoča enostaven dostop do vseh 

posod“. Glede na težave v več rudnikih soli bi morala ta zahteva veljati tudi za vsako trajno 

skladiščenje in ne bi smela biti odvisna od presoje pristojnih organov, ki se jim lahko ta 

zahteva zdi ustrezna ali neustrezna. 

 

Predlog spremembe  280 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ba) količina odpadkov z živim srebrom, 

skladiščenih v obratu, ob koncu vsakega 

meseca. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  281 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 bb) Upravljavec obrata organu, ki ga 

imenuje država članica, evidenco predloži 

najpozneje do 31. januarja. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili sledljivost živega srebra skozi celotno verigo ravnanja z odpadki, bi bilo 

treba vzpostaviti evidenco, katere cilj bi bil centralizirati in poenotiti informacije, ki so 

potrebne za takšno spremljanje, predvsem pa zagotoviti odgovornost vsakega akterja, 

udeleženega v tem procesu. 
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Predlog spremembe  282 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ko je proces odlaganja zaključen, 

morajo upravljavci obratov za trajno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom 

predložiti potrdilo, v katerem je navedeno, 

da je bil celoten tovor odpadkov z živim 

srebrom trajno uskladiščen v skladu z 

Direktivo 1999/31/ES, vključevati pa mora 

tudi informacije o kraju skladiščenja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Odpadki z živim srebrom se 

uskladiščijo v skladovnice, temu pa sledi 

pečatenje in zasipanje skladiščne komore, 

ki ne sme biti odprta več kot šest mesecev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred emisijami živega srebra se v podzemnih 

skladiščih odlaga le strjeno živo srebro. 

 

Predlog spremembe  284 

Michèle Rivasi 
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Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice s podjetji, ki 

zagotavljajo tehnologijo strjevanja, 

spodbujajo uporabo strjevanja odpadkov s 

tekočim živim srebrom v tretjih državah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da države članice, v katerih podjetja zagotavljajo tehnologijo strjevanja, 

pomagajo pri prenosu potrebne tehnologije za strjevanje odpadkov s tekočim živim srebrom v 

tretje države. 

 

Predlog spremembe  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Brez poseganja v odstavka 2 in 2a 

tega člena se trajno skladiščeno kovinsko 

živo srebro pred skladiščenjem 

preoblikuje v živosrebrov sulfid (HgS), in 

sicer s stabilizacijo ali strjevanjem. 

Skladišči se le v odobrenih podzemnih 

skladiščih v rudnikih soli ali skalnatih 

formacijah z dokazano dolgoročno 

varnostjo v skladu s Prilogo A k Odločbi 

Sveta 2003/33/ES1a. 

 _______________ 

 1a Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 

19. decembra 2002 o določitvi meril in 

postopkov za sprejemanje odpadkov na 

odlagališča na podlagi člena 16 in 

Priloge II k Direktivi 1999/31/ES 

(UL L 11, 16.1.2003, str. 27). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Stabilizacija ali strjevanje kovinskega živega srebra učinkovito prispeva predvsem k 

znatnemu zmanjšanju tveganja izpusta živega srebra v okolje, pa tudi tveganja za njegovo 

ponovno dajanje na trg. 

 

Predlog spremembe  286 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija pred 1. januarjem 2023 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o tem, ali je treba spremeniti 

obdobje iz odstavka 1. Komisija lahko 

svojemu poročilu priloži zakonodajni 

predlog. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ta klavzula omogoča, da se po potrebi pregleda trajanje prehodnega obdobja glede na 

napredek pri ravnanju z obstoječimi zalogami, njen cilj pa je predvsem zmanjšati nezakonito 

ponovno pridobivanje živega srebra. 

 

Predlog spremembe  287 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Komisija najpozneje 

1. januarja 2019 poskrbi, da je v skladu z 

določbami te uredbe in veljavne 

zakonodaje Unije zagotovljena sledljivost 

odpadkov z živim srebrom skozi celotno 

verigo in za vse udeležene akterje. 

 Če se ugotovi, da obstaja pravna 
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praznina, Komisija z delegiranimi akti 

uvede sistem poročanja o odpadkih z 

živim srebrom in njihovega spremljanja. 

Ta sistem skozi celotno verigo beleži 

vhodne in izhodne odpadke z živim 

srebrom vsakega udeleženega akterja, 

zlasti proizvajalcev odpadkov, izvajalcev 

dejavnosti zbiranja odpadkov, izvajalcev 

začasnega skladiščenja, upravljavcev 

obratov za stabilizacijo in izvajalcev 

trajnega skladiščenja. V poročilu je 

opredeljena količina odpadkov z živim 

srebrom, ki jo ima vsaka oseba ali entiteta 

v vsaki fazi postopka. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Sledljivost je bistvenega pomena. Vendar se Evropski register izpustov in prenosov 

onesnaževal (Evropski RIPO) ne zdi najbolj prilagojen odpadkom z živim srebrom, saj beleži 

le količino odpadkov z živim srebrom, ne pa njegove vsebnosti v odpadkih. Poleg tega se 

Evropski RIPO uporablja le za obrate z določeno najmanjšo tonažo odpadkov. Sistem ne bo 

upošteval majhnih obratov in neindustrijskih akterjev (npr. zobozdravnikov). 

 

Predlog spremembe  288 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Poročanje izvajalcev dejavnosti ravnanja 

z odpadki 

 1.  Upravljavci objektov, v katerih se 

izvaja začasno skladiščenje, strjevanje ali 

končno odlaganje odpadkov s strjenim 

živim srebrom, kot del vodenja evidenc iz 

člena 35 Direktive 2008/98/ES vzpostavijo 

register, ki vključujejo naslednje 

informacije: 

 (a)  za vsako prejeto pošiljko odpadkov 

z živim srebrom: 
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 i)  izvor in količino prejetih odpadkov 

z živim srebrom; 

 ii)  ime in kontaktne podatke 

dobavitelja; 

 iii)  ime in kontaktne podatke lastnika 

začasno skladiščenih odpadkov; 

 (b)  za vsako pošiljko odpadkov z živim 

srebrom, ki zapušča objekt za začasno 

skladiščenje: 

 i)  količino odpadkov z živim srebrom 

in vsebnost živega srebra v odpadkih; 

 ii)  namembni kraj odpadkov z živim 

srebrom; 

 iii) potrdilo, ki ga je izdal izvajalec v 

namembnem kraju; 

 (c)  za vsako pošiljko odpadkov s 

strjenim živim srebrom, ki zapušča objekt: 

 i)  količino odpadkov s strjenim živim 

srebrom in vsebnost živega srebra v 

odpadkih; 

 ii)  namembni kraj in nameravano 

odlaganje odpadkov s strjenim živim 

srebrom; 

 iii)  potrdilo, ki ga je izdal izvajalec 

trajnega odlaganja odpadkov s strjenim 

živim srebrom iz odstavka 2; 

 (d)  količino odpadkov z živim srebrom, 

ki se skladišči v objektu, na koncu 

vsakega meseca. 

 Upravljavec objekta posreduje evidence 

organu, ki ga je imenovala država 

članica, vsako leto do 31. januarja. 

 2.  Upravljavci objektov, v katerih se 

izvaja končno odlaganje odpadkov s 

strjenim živim srebrom, takoj po 

odlaganju izdajo potrdilo, da je bila 

celotna pošiljka odpadkov s strjenim živim 

srebrom poslana v končno odlaganje v 

skladu z Direktivo 1999/31/ES, vključno z 

informacijami o kraju odlaganja. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Določiti bi bilo treba tudi jasne zahteve glede letnega poročanja za skladišča za začasno 

skladiščenje in objekte za strjevanje, da bi lahko spremljali napredek strjevanja in končnega 

odlaganja. 

 

Predlog spremembe  289 

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

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

Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Informacije, ki jih zagotovijo izvajalci 

dejavnosti skladiščenja in odlaganja 

odpadkov z živim srebrom 

 1.  Upravljavci objektov, v katerih se 

izvaja začasno skladiščenje ali strjevanje 

odpadkov z živim srebrom, kot del vodenja 

evidenc iz člena 35 Direktive 2008/98/ES 

vzpostavijo register, ki vključuje naslednje 

informacije: 

 (a)  za vsako prejeto pošiljko odpadkov 

z živim srebrom: 

 (i)  izvor in količino prejetih odpadkov 

z živim srebrom; 

 (ii)  ime in kontaktne podatke 

dobavitelja; 

 (b)  za vsako pošiljko odpadkov s 

strjenim živim srebrom, ki zapušča objekt: 

 (i) količino odpadkov s strjenim živim 

srebrom in vsebnost živega srebra v 

odpadkih; 

 (ii)  namembni kraj in nameravano 

odlaganje odpadkov s strjenim živim 

srebrom; 

 (iii)  potrdilo, ki ga je izdal izvajalec 

trajnega skladiščenja odpadkov s strjenim 

živim srebrom iz odstavka 2; 
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 (c)  za vsako pošiljko odpadkov z živim 

srebrom, ki zapušča objekt za začasno 

skladiščenje: 

 (i)  količino odpadkov z živim srebrom 

in vsebnost živega srebra v odpadkih; 

 (ii)  namembni kraj in nameravano 

odlaganje odpadkov z živim srebrom; 

 (iii)  potrdilo, ki ga je izdal izvajalec 

začasnega skladiščenja odpadkov z živim 

srebrom; 

 (d)  količino odpadkov z živim srebrom, 

ki se skladišči v objektu, na koncu 

vsakega meseca. 

 Upravljavec objekta posreduje evidence 

organu, ki ga je imenovala država 

članica, vsako leto do 31. januarja. 

 2.  Upravljavci objektov, v katerih se 

izvaja trajno skladiščenje odpadkov z 

živim srebrom, takoj po odlaganju izdajo 

potrdilo, da je bila celotna pošiljka 

odpadkov z živim srebrom poslana v 

trajno skladiščenje v skladu z 

Direktivo 1999/31/ES, vključno z 

informacijami o kraju skladiščenja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Končno skladiščenje (odlaganje) 

odpadkov z živim srebrom 

 1.  Odpadki z živim srebrom se lahko 

trajno skladiščijo šele po tem, ko so bili 

obdelani s postopkom za stabilizacijo in 

strjevanje. 

 2.  Postopki za stabilizacijo in 
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strjevanje odpadkov z živim srebrom se 

izvajajo v nadzemnih objektih v skladu z 

določbami Direktive 2008/98/ES o 

odpadkih. 

 3.  Odpadki z živim srebrom se lahko 

po tem, ko so bili stabilizirani in strjeni, 

trajno skladiščijo v nadzemnih objektih, 

namenjenih in opremljenih za trajno 

skladiščenje živega srebra, ali v 

podzemnih objektih, ki zagotavljajo 

enakovredno raven varnosti in zaprtosti 

kot nadzemni objekti. 

 4.  Zahteve za trajno skladiščenje 

odpadkov z živim srebrom po tem, ko so 

bili ti stabilizirani in strjeni, so zahteve iz 

Direktive 1999/31/ES. 

 5.  Komisija do 31. decembra 2020 

pripravi poročilo, v katerem oceni varnost 

različnih nadomestnih rešitev za trajno 

skladiščenje odpadkov z živim srebrom iz 

odstavka 3, vključno z rudniki soli. V tem 

poročilu upošteva tveganja, povezana s 

podzemnim skladiščenjem, kot so bližina 

vodonosnikov, verjetnost pronicanja vode, 

šibkost skalnatega stropa, korozija posod 

in težavnost posredovanja v nujnih 

primerih. Komisija na podlagi sklepov 

poročila in ob upoštevanju zakonodaje 

Unije poda predlog za spremembo te 

uredbe in po potrebi Direktive 

1999/31/ES. 

Or. es 

Obrazložitev 

Živo srebro je tekočina in ravnanje s takimi odpadki je povezano z večjimi tveganji kot v 

primeru trdnih odpadkov. Direktiva 1999/31/ES prepoveduje prevzemanje tekočih odpadkov 

na odlagališčih. Trajno skladiščenje bi moralo biti dovoljeno le, kadar so bili odpadki z živim 

srebrom že obdelani s postopkom za stabilizacijo in strjevanje. V predlogu se podzemno 

skladiščenje obravnava kot najprimernejša možnost, rudniki soli pa so določeni kot 

„referenčna točka“ varnosti. Ta elementa predloga nista podprta z zadostnimi dokazi. 

 

Predlog spremembe  291 

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

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 

se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 

in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo, da se uporabljajo. Te kazni 

morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. Države članice seznanijo 

Komisijo s temi določbami do [xxx] in jo 

nemudoma obvestijo o vsaki njihovi 

naknadni spremembi. 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 

se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 

in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo, da se uporabljajo. Te kazni 

morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  292 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije o izvajanju te uredbe; črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  293 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije, potrebne za 

izpolnjevanje obveznosti poročanja iz 21. 

člena Minamatske konvencije s strani 

Unije in držav članic; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije, potrebne za 

izpolnjevanje obveznosti poročanja iz 21. 

člena Minamatske konvencije s strani 

Unije in držav članic; 

(b) informacije, potrebne za 

izpolnjevanje obveznosti poročanja iz 21. 

člena Minamatske konvencije s strani 

Unije; 

Or. pl 

Obrazložitev 

Države članice imajo svoje zahteve glede poročanja, ki se ne smejo podvajati v zakonodaji 

EU. 

 

Predlog spremembe  295 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) povzetek podatkov, zbranih v 

skladu s členom 12; 

(c) povzetek podatkov, zbranih v 

skladu s členoma 12 in 13a; 

Or. en 

(Povezano s predlogom spremembe iste avtorice o uvedbi zahteve glede poročanja za objekte 

za strjevanje.) 

Obrazložitev 

Letno poročilo držav članic bi moralo vključevati tudi povzetek podatkov, ki so jih prejeli 

objekti za strjevanje. 
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Predlog spremembe  296 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) seznam posameznih zalog živega 

srebra, ki presegajo 50 metričnih ton in se 

nahajajo na njihovem ozemlju, ter (če so 

države članice s tem seznanjene) seznam 

virov živega srebra, iz katerih se letno 

ustvarijo zaloge, ki presegajo 10 metričnih 

ton. 

(d) seznam posameznih zalog živega 

srebra, živosrebrovih spojin ali odpadkov z 

živim srebrom, ki presegajo 50 metričnih 

ton in se nahajajo na njihovem ozemlju, ter 

količino živega srebra na vsakem 

območju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) podatki o živem srebru in 

živosrebrovih spojinah, ki se uporabljajo 

in proizvajajo v: 

 – proizvodnji stranskih proizvodov iz 

nafte/plina, proizvodnje železa in jekla ter 

pridobivanja in predelave neželeznih 

kovin; 

 – obratih za recikliranje odpadkov; 

 – proizvodnji alkoholatov, vinilklorid 

monomera in poliuretana; 

 – proizvodnji proizvodov, ki vsebujejo 

dodano živo srebro. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Majhna sprememba predloga spremembe 72 poročevalca, da bi opredelili vse ustrezne 

stranske proizvode, o katerih bi bilo treba sporočati podatke. 

 

Predlog spremembe  298 

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

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) seznam virov živega srebra, iz 

katerih se letno ustvarijo zaloge, ki 

presegajo 10 metričnih ton. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija sprejme ustrezne vprašalnike za 

opredelitev vsebine, informacij in ključnih 

kazalnikov uspešnosti, ki jih je treba 

vključiti v poročilo iz odstavka 1, ter 

formata tega poročila in časovnega načrta 

njegove objave in posodobitev. 

Komisija sprejme ustrezne vprašalnike za 

opredelitev vsebine, informacij in ključnih 

kazalnikov uspešnosti, ki jih je treba 

vključiti v poročilo iz odstavka 1, ter 

formata tega poročila in časovnega načrta 

njegove objave in posodobitev. 

Vprašalniki ne smejo vključevati vprašanj, 

zajetih v poročanje, ki je v izključni 

pristojnosti pogodbenic Konvencije. 

Or. pl 

Obrazložitev 

Države članice imajo svoje zahteve glede poročanja, ki se ne smejo podvajati v zakonodaji 

EU. 
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Predlog spremembe  300 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija sprejme ustrezne vprašalnike za 

opredelitev vsebine, informacij in ključnih 

kazalnikov uspešnosti, ki jih je treba 

vključiti v poročilo iz odstavka 1, ter 

formata tega poročila in časovnega načrta 

njegove objave in posodobitev. 

Komisija sprejme ustrezne vprašalnike za 

opredelitev vsebine, informacij in ključnih 

kazalnikov uspešnosti, da bi bile 

izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 

formata in pogostosti tega poročila. 

Vprašalniki ne smejo podvajati obveznosti 

glede poročanja pogodbenic Konvencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z vprašalniki se poročanje lahko 

organizira tudi tako, da Unija sekretariatu 

Konvencije predloži enotno poročilo v 

imenu Unije in držav članic. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z vprašalniki se poročanje lahko 

organizira tudi tako, da Unija sekretariatu 

črtano 
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Konvencije predloži enotno poročilo v 

imenu Unije in držav članic. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z vprašalniki se poročanje lahko 

organizira tudi tako, da Unija sekretariatu 

Konvencije predloži enotno poročilo v 

imenu Unije in držav članic. 

črtano 

Or. pl 

Obrazložitev 

Države članice imajo svoje zahteve glede poročanja, ki se ne smejo podvajati v zakonodaji 

EU. 

Predlog spremembe  304 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

sklepe o predlogi navedenih vprašalnikov 

in oblikovanju elektronskega orodja za 

poročanje, ki je na voljo državam 

članicam. 

Komisija predlaga sklepe o predlogi 

navedenih vprašalnikov in oblikovanju 

elektronskega orodja za poročanje, ki je na 

voljo državam članicam. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  305 

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

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 18(2). 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  306 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 15 a 

 Krematoriji 

 Komisija do 1. julija 2018 predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o emisijah živega srebra iz krematorijev, 

ki mu po potrebi priloži zakonodajni 

predlog za bistveno zmanjšanje takih 

emisij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Krematoriji so pomemben vir emisij živega srebra v okolje. Komisija mora do 1. julija 2018 

oceniti razmere in pripraviti zakonodajni predlog za bistveno zmanjšanje teh emisij. 

 

Predlog spremembe  307 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 Člen 15a 

 Pregled 

 Komisija najpozneje do 

31. decembra 2025 pregleda to uredbo, 

med drugim ob upoštevanju razvoja v 

zvezi z Minamatsko konvencijo in 

izvajanjem te uredbe. Po potrebi pregledu 

priloži zakonodajni predlog o spremembi 

te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe zagotavlja popolno usklajenost s klavzulo o pregledu, ki je bila 

nedavno sprejeta v revidirani direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij. 

 

Predlog spremembe  308 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 b (novo) B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 15b 

 Pregled 

 Komisija do 31. decembra 2021 pregleda 

to uredbo, med drugim ob upoštevanju 

razvoja v zvezi s Konvencijo, in po potrebi 

predloži zakonodajni predlog o spremembi 

te uredbe. Pregled vključuje predlaganje 

ukrepov za čim prejšnje zmanjšanje in 

postopno opustitev uporabe živega srebra 

v industrijskih dejavnostih, v vsakem 

primeru pa v 10 letih po začetku 

veljavnosti Konvencije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija mora to uredbo pregledati v štirih letih po začetku njene uporabe, zlasti da bi 

uresničila cilj Minamatske konvencije za postopno opustitev uporabe živega srebra v 10 letih 
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po začetku njene veljavnosti. 

Predlog spremembe  309 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija se pooblasti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 17, s 

katerimi se spremenijo priloge I, II, III in 

IV in prenesejo sklepi konference 

pogodbenic Konvencije, če je Unija 

zadevni sklep podprla. 

Komisija državam članicam predlaga 

spremembe prilog I, II, III in IV za prenos 

sklepov konference pogodbenic 

Konvencije, če je Unija zadevni sklep 

podprla. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  310 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 17 črtano 

Izvajanje pooblastila  

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 

aktov se prenese na Komisijo v skladu s 

pogoji iz tega člena. 

 

2. Pooblastila iz členov 7(3) in 16 se 

prenesejo na Komisijo za nedoločen čas 

od datuma začetka veljavnosti te uredbe. 

 

3. Pooblastila iz členov 7(3) in 16 lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu pooblastila iz 

navedenega sklepa prenehajo veljati. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je določen v 

navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
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4. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 

členov 7(3) in 16, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 

Sveta se ta rok podaljša za dva meseca. 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  311 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za sprejetje obrazca za uvoz in 

izvoz iz člena 6, sklepa iz člena 8(4) in 

vprašalnikov v skladu s členom 15(2) 

Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor 

v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  312 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 

182/2011. 

črtano 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  313 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporablja se od 1. januarja 2018. Uporablja se od dneva začetka veljavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

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

Renata Briano, Simona Bonafè 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev. 

Za notranje in zunanje trge se ne bi smeli uporabljati dvojni standardi. 

 

Predlog spremembe  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi predloga spremembe k členu 5. Prepovedati bi bilo treba izvoz vseh proizvodov, ki 

vsebujejo dodano živo srebro. 

 

Predlog spremembe  316 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

1. Baterije, razen cink-srebro-oksidnih gumbnih baterij z vsebnostjo živega srebra < 2 %, cink-

zrak gumbnih baterij z vsebnostjo živega srebra < 2 %. 

2. Stikala in releji, razen mostičkov z zelo natančno merljivostjo kapacitete in izgub ter 

visokofrekvenčnih stikal in relejev za radijske frekvence v instrumentih za spremljanje in nadzor z 

najvišjo vsebnostjo živega srebra 20 mg na mostiček, stikalo ali rele. 

3. Kompaktne fluorescentne sijalke (CFL) za splošno razsvetljavo ≤ 30 wattov z vsebnostjo živega 

srebra več kakor 5 mg na razelektritveno cevko. 

4. Naslednje linearne fluorescentne sijalke (LFL) za splošno razsvetljavo: 

(a) tripasovne fosforne < 60 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko, 

(b) halofosfatne fosforne ≤ 40 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 10 mg na sijalko. 

5. Visokotlačne živosrebrove sijalke (HPMV) za splošno razsvetljavo. 

6. Naslednje fluorescentne sijalke s hladno katodo in fluorescentne sijalke z zunanjo elektrodo 

(CCFL in EEFL) za elektronske zaslone, ki vsebujejo dodano živo srebro:  

(a) kratke (≤ 500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 3,5 mg na sijalko, 

(b) srednje dolge (> 500 mm in ≤ 1500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko, 

(c) dolge (> 1500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 13 mg na sijalko. 

7. Kozmetični izdelki z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, razen izjem, navedenih v 

vnosu 17 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1. 



 

AM\1100259SL.doc 121/137 PE585.758v01-00 

 SL 

8. Pesticidi, biocidi in lokalni antiseptiki. 

9. Naslednji neelektronski merilniki, kjer ni na voljo ustrezne nadomestne rešitve brez živega 

srebra: 

(a) barometri,  

(b) higrometri,  

(c) manometri,  

(d) termometri, 

(e) merilniki krvnega tlaka, 

Ta vnos ne zajema naslednjih merilnikov: 

(a) neelektronskih merilnikov, vgrajenih v velike naprave, ali merilnikov, ki se uporabljajo za 

precizna merjenja, 

(b) merilnikov, ki so bili 3. oktobra 2007 starejši od 50 let, 

(c) merilnikov, namenjenih za javne razstave v kulturne in zgodovinske namene. 

 

 

Predlog spremembe 

 

Proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro Datum, s katerim se prepovejo izvoz, uvoz in 

proizvodnja proizvodov, ki vsebujejo dodano 

živo srebro 

1. Baterije ali akumulatorji, ki vsebujejo živo 

srebro znotraj najvišje vsebnosti živega srebra, 

določene v Direktivi 2006/66/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta1. 

31. december 2020 

2. Stikala in releji, razen mostičkov z zelo 

natančno merljivostjo kapacitete in izgub ter 

visokofrekvenčnih stikal in relejev za radijske 

frekvence v instrumentih za spremljanje in 

nadzor z najvišjo vsebnostjo živega srebra 20 

mg na mostiček, stikalo ali rele. 

31. december 2020 

3. Sijalke, ki vsebujejo živo srebro znotraj 

najvišje vsebnosti živega srebra, določene v 

Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta 

in Sveta2. 

31. december 2020 
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črtano  

črtano  

črtano  

7. Kozmetični izdelki z živim srebrom in 

živosrebrovimi spojinami, razen izjem, 

navedenih v vnosu 17 Priloge V k Uredbi (ES) 

št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta3. 

31. december 2020 

8. Pesticidi, biocidi in lokalni antiseptiki. 31. december 2020 

9. Naslednji neelektronski merilniki: 31. december 2020 

(a) barometri,   

(b) higrometri,   

(c) manometri,   

(d) termometri,  

(e) merilniki krvnega tlaka,  

(ea) pripomočki za merjenje napetosti za 

uporabo s pletizmografi; 

 

(eb) tenziometri  

Ta vnos ne zajema naslednjih merilnikov:  

(a) neelektronskih merilnikov, vgrajenih v 

velike naprave, ali merilnikov, ki se uporabljajo 

za precizna merjenja, če ni na voljo ustrezne 

nadomestne rešitve brez živega srebra; 

 

(b) merilnikov, ki so bili 3. oktobra 2007 

starejši od 50 let, 
 

(c) merilnikov, namenjenih za javne razstave v 

kulturne in zgodovinske namene. 
 

9a. Naslednji merilniki, ki uporabljajo živo 

srebro, za strokovno in industrijsko uporabo:  

31. december 2020 

(a) živosrebrni piknometri;  

(b) živosrebrne merilne naprave za določitev  
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zmehčišča; 

 

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

1 Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o 

baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi 

Direktive 91/157/EGS (UL L 266, 26.9.2006, str. 1). 

2 Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju 

uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, 

str. 88). 

3 Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 

kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59). 

Or. en 

Obrazložitev. 

Za notranje in zunanje trge se ne bi smeli uporabljati dvojni standardi. 

 

Predlog spremembe  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Kompaktne fluorescentne sijalke (CFL) za splošno razsvetljavo ≤ 30 wattov z vsebnostjo živega 

srebra več kakor 5 mg na razelektritveno cevko. 

 

 

Predlog spremembe 

 

Proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro Datum, s katerim se prepovejo izvoz, uvoz in 

proizvodnja proizvodov, ki vsebujejo dodano 

živo srebro 

3. Kompaktne fluorescentne sijalke (CFL) z 

vsebnostjo živega srebra, ki presega (na 

razelektritveno cevko): 

31. december 2020 
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(a) za splošno razsvetljavo < 30 W: 2,5 mg   

(b) za splošno razsvetljavo ≥ 30 W in < 50 W: 

3,5 mg  

 

(c) za splošno razsvetljavo ≥ 50 W in < 150 W: 

5 mg  

 

(d) za splošno razsvetljavo ≥150 W: 15 mg   

(e) za splošno razsvetljavo s krožno ali 

kvadratno strukturno obliko in premerom 

cevi ≤ 17 mm: 7 mg  

 

(f) za posebne namene: 5 mg   

(g) za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko 

dobo, ki je enaka ali presega 20 000 ur 

(dovoljeno do 31. decembra 2017). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

 

4. Naslednje linearne fluorescentne sijalke (LFL) za splošno razsvetljavo: 

(a) tripasovne fosforne < 60 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko, 

(b) halofosfatne fosforne ≤ 40 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 10 mg na sijalko. 

 

 

Predlog spremembe 

 

Proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro Datum, s katerim se prepovejo izvoz, uvoz in 

proizvodnja proizvodov, ki vsebujejo dodano 

živo srebro 

(a) linearne fluorescentne sijalke z vsebnostjo 31. december 2020 
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živega srebra nad (na sijalko):  

(1) tripasovne fosforne z normalno življenjsko 

dobo in premerom cevi < 9 mm (npr. T2): 

4 mg;  

 

(2) tripasovne fosforne z normalno življenjsko 

dobo in premerom cevi ≥ 9 mm in ≤ 17 mm 

(npr. T5): 3 mg;  

 

(3) tripasovne fosforne z normalno življenjsko 

dobo in premerom cevi > 17 mm in ≤ 28 mm 

(npr. T8): 3,5 mg; 

 

(4) tripasovne fosforne z normalno življenjsko 

dobo in premerom cevi > 28 mm (npr. T12): 

3,5 mg;  

 

(5) tripasovne fosforne z dolgo življenjsko 

dobo (> 25 000 ur): 5 mg. 

 

(b) druge fluorescentne sijalke z vsebnostjo 

živega srebra nad (na sijalko):  

31. december 2020 

(1) linearne halofosfatne sijalke s premerom 

cevi > 28 mm (npr. T10 in T12). 

 

(2) nelinearne halofosfatne sijalke (vsi 

premeri):  

 

(3) nelinearne tripasovne fosforne sijalke s 

premerom cevi > 17 mm (npr. T9): 15 mg; 

 

(4) sijalke za druge namene splošne 

razsvetljave in druge posebne namene 

(npr. indukcijske sijalke): 15 mg. 

 

4a. druge nizkotlačne sijalke na razelektrenje 

z vsebnostjo živega srebra nad (na sijalko): 

15 mg. 

31. december 2020 

4b. visokotlačne natrijeve sijalke za splošno 

razsvetljavo, pri čemer vsebnost živega srebra 

v sijalkah z izboljšanim barvnim indeksom 

Ra > 60 presega (na razelektritveno cevko): 

31. december 2020 

(a) P ≤ 155 W: 30 mg na razelektritveno cevko  

(b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg na 

razelektritveno cevko 
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(c) P > 405 W: 40 mg na razelektritveno cevko  

4c. druge visokotlačne natrijeve sijalke za 

splošno razsvetljavo z vsebnostjo živega srebra 

nad (na razelektritveno cevko): 

31. december 2020 

(a) P ≤ 155 W: 25 mg na razelektritveno cevko  

(b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg na 

razelektritveno cevko 

 

(c) P > 405 W: 40 mg na razelektritveno cevko  

4d. ročno izdelane cevne plinske sijalke, ki se 

uporabljajo za oznake, dekorativno ali 

arhitekturno in posebno osvetlitev ter 

svetlobno umetnost, z vsebnostjo živega 

srebra, ki presega naslednje vrednosti 

(dovoljeno do 31. decembra 2018): 

31. december 2020 

(a) 20 mg na par elektrod + 0,3 mg na cm 

dolžine cevi, vendar ne več kot 80 mg, za 

uporabo na prostem in v zaprtih prostorih, 

kjer je svetilka izpostavljena temperaturam 

pod 20 °C; 

 

(b) 15 mg na par elektrod + 0,24 mg na cm 

dolžine cevi, vendar ne več kot 80 mg, za 

vsako drugo uporabo v zaprtih prostorih. 

 

Or. en 

Obrazložitev. 

Omejitve za živo srebro bi bilo treba določiti na isti ravni tako za notranji trg kot za izvoz iz 

EU. 

 

Predlog spremembe  319 

Michèle Rivasi 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del A – odstavek 9a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a.  Naslednji merilniki, ki uporabljajo 

živo srebro, za strokovno in industrijsko 
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uporabo: 

 (a)  živosrebrni piknometri; 

 (b)  živosrebrne merilne naprave za 

določitev zmehčišča; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ti proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, so bili prepovedani v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 847/2012. Zato bi jih bilo treba dodati na seznam proizvodov, ki vsebujejo dodano 

živo srebro in katerih izvoz je treba prepovedati v skladu s členom 5 te uredbe. 

 

Predlog spremembe  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi predloga spremembe k členu 5. Prepovedati bi bilo treba izvoz vseh proizvodov, ki 

vsebujejo dodano živo srebro. 

 

Predlog spremembe  321 

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

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Predlog uredbe 

Priloga II – del B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 
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Obrazložitev. 

Za notranje in zunanje trge se ne bi smeli uporabljati dvojni standardi. 

 

Predlog spremembe  322 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) od 1. januarja 2019: proizvodnja 

acetaldehida. 

(a) od 1. januarja 2018: kjer se živo 

srebro uporablja kot katalizator. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je jasno navedeno v Prilogi B k Minamatski konvenciji, se proizvodnja acetaldehida, pri 

kateri se živo srebro ali živosrebrove spojine uporabljajo kot katalizator, postopoma opusti 

do leta 2018. Da bi to spoštovali, bi morali v tem predlogu ohraniti enako strog pristop. Kar 

zadeva polietane, bo z REACH od 10. oktobra 2017 prepovedanih pet različnih organskih 

živosrebrovih soli. 

 

Predlog spremembe  323 

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

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) od 1. januarja 2019: proizvodnja 

acetaldehida. 

(a) od 1. januarja 2018: proizvodnja 

acetaldehida. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) od 1. januarja 2019: proizvodnja 

acetaldehida. 

(a)  od 1. januarja 2018: proizvodnja 

acetaldehida. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Od 1. januarja 2019: proizvodnja 

vinilklorid monomera. 

(b) od 11. decembra 2017, kjer se živo 

srebro uporablja kot elektroda, ali od 

11. decembra 2020, kjer se uporablja 

člen 15(4) Direktive 2010/75/EU 

Or. en 

Obrazložitev 

Kloralkalna industrija je že v postopku postopne opustitve živosrebrne tehnologije: v skladu z 

direktivo o industrijskih emisijah so zaključki o BAT postali pravno zavezujoči, kar pomeni, 

da je treba štiri leta po objavi pred 11. decembrom 2017 opustiti proizvodno tehnologijo, ki 

temelji na živem srebru. Evropski proizvajalci v kloralkalni industriji, ki uporabljajo 

živosrebrovo tehnologijo, morajo preoblikovati ali razgraditi elektrarne. Za proizvodnjo 

natrijevega metilata in etilata so že na voljo postopki brez živega srebra, ki se široko 

uporabljajo. Ta obveznost bo zagotovila pravno varnost prihodnjih postopkov. 

 

Predlog spremembe  326 

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

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) od 1. januarja 2019: proizvodnja (b) od 1. januarja 2018: proizvodnja 
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vinilklorid monomera. vinilklorid monomera. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) od 1. januarja 2019: proizvodnja 

vinilklorid monomera. 

(b) od 1. januarja 2018: proizvodnja 

vinilklorid monomera. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Od 1. januarja 2019: proizvodnja 

vinilklorid monomera. 

(b) Od 1. januarja 2025: proizvodnja 

vinilklorid monomera. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ker obstaja postopek za proizvodnjo natrijevega metilata in etilata brez uporabe živega 

srebra, bi jo bilo treba v tem primeru prepovedati. Vseeno je treba določiti prehodno 

obdobje, da se olajša sprememba proizvodnje v evropskih podjetjih. 

 

Predlog spremembe  329 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba)  Točka (b) se za proizvodnjo 

kalijevega metilata in etilata ter 

vinilklorid monomera uporablja šele od 

1. januarja 2021. 

Or. en 

Obrazložitev 

Postopki za proizvodnjo kalijevega metilata in etilata ter vinilklorid monomera brez živega 

srebra že obstajajo na pilotni ravni, vendar je treba za zagotovitev dobave, ki bi bila 

popolnoma brez živega srebra, evropski industriji dati več časa za prilagoditev. 

 

Predlog spremembe  330 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Od 1. januarja 2025: proizvodnja 

natrijevega metilata ali etilata 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ker obstaja postopek za proizvodnjo natrijevega metilata in etilata brez uporabe živega 

srebra, ki se že uporablja po vsem svetu, bi jo bilo treba v tem primeru prepovedati. Vseeno je 

treba določiti prehodno obdobje, da se olajša spremembo proizvodnje v evropskih podjetjih. 

 

Predlog spremembe  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) od 10. oktobra 2017: proizvodnja 

poliuretana, pri kateri se uporabljajo 

katalizatorji, ki vsebujejo živo srebro. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

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

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) od 1. januarja 2018: proizvodnja 

natrijevega metilata in etilata. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) Z odstopanjem od dela I se 

proizvodnja kalijevega metilata in etilata 

dovoli največ deset let od začetka 

veljavnosti te uredbe, če ni nobenega 

nadomestnega postopka, ki bi se štel za 

izvedljivega. 

 Ko bodo v Uniji na voljo ustrezne 

nadomestne tehnike, Komisija z 

delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 

členom 17, sprejme prepoved tega 

postopka z živim srebrom. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Ker se noben nadomestni postopek za proizvodnjo kalijevega metilata in etilata brez uporabe 

živega srebra ne šteje za tehnično in/ali ekonomsko izvedljivega, je treba določiti dovolj dolgo 

obdobje odstopanja, da se omogoči razvoj novih tehnologij. 

Predlog spremembe  334 

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

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) od 1. januarja 2022: proizvodnja 

kalijevega metilata in etilata. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) od 1. januarja 2018: kloralkalna 

proizvodnja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti bi bilo treba v Prilogo III vključiti končni datum za uporabo živega srebra v 

kloralkalni proizvodnji. 

 

Predlog spremembe  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata poteka v skladu z 

naslednjimi zahtevami: 

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata se čim prej postopno 

opusti, v vsakem primeru pa v 10 letih po 

začetku veljavnosti Konvencije. Pred tem 

datumom omenjena proizvodnja poteka v 

skladu z naslednjimi zahtevami: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata poteka v skladu z 

naslednjimi zahtevami: 

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega 

metilata ali etilata ter vinilklorid 

monomera poteka v skladu s točko (b) 

dela I in z naslednjimi zahtevami: 

Or. en 

Obrazložitev 

V prehodnem obdobju do januarja 2021 bi se morale uporabljati te določbe. 

 

Predlog spremembe  338 

Susanne Melior 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– neposredni in posredni izpusti 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

zrak, vodo in zemljo glede na tono 

proizvedene snovi se zmanjšajo za 50 % do 

leta 2020 v primerjavi z letom 2010; ter 

– emisije in izpusti na enoto 

proizvodnje se zmanjšajo za 50 % do leta 

2020 v primerjavi z letom 2010; ter 
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Or. en 

Obrazložitev 

To je del Minamatske konvencije, Priloga B; del II. 

 

Predlog spremembe  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– neposredni in posredni izpusti 

živega srebra in živosrebrovih spojin v 

zrak, vodo in zemljo glede na tono 

proizvedene snovi se zmanjšajo za 50 % do 

leta 2020 v primerjavi z letom 2010; ter 

– emisije in izpusti na enoto 

proizvodnje se zmanjšajo za 50 % do leta 

2020 v primerjavi z letom 2010; ter 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi EU ravnala v skladu z Minamatsko konvencijo, bi morala uporabiti točno besedilo iz 

dela II Priloge B h Konvenciji. Sprememba besedila v Uredbi bi lahko povzročila 

nedvoumnost, težave pri izvajanju in spore. 

 

Predlog spremembe  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– od začetka veljavnosti te uredbe se 

zmogljivost naprav, ki so za proizvodnjo 

natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata 

uporabljale živo srebro ali živosrebrove 

spojine in so obratovale pred navedenim 

datumom, ne poveča, prav tako pa se ne 

dovolijo nove naprave. 

– od začetka veljavnosti te uredbe se 

zmogljivost naprav, ki so za proizvodnjo 

natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata 

uporabljale živo srebro ali živosrebrove 

spojine in so že obratovale pred navedenim 

datumom, ne sme povečati, prav tako pa se 

ne smejo dovoliti nove naprave. 
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Or. es 

 

Predlog spremembe  341 

Renate Sommer 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Uporabo živega srebra bi bilo treba 

prepovedati pet let po tem, ko postopek za 

proizvodnjo vseh štirih alkoholatov, ki ne 

vključuje uporabe živega srebra in 

potrebuje manj energije na tono 

proizvedene snovi, postane tehnično in 

ekonomsko izvedljiv. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z Minamatsko konvencijo bi bilo treba postopke, pri katerih se uporablja živo 

srebro, postopno opustiti, če je na voljo tehnično in ekonomsko izvedljiv nadomestni 

postopek. Ta postopek bi moral izpolniti dva pogoja: primeren mora biti za proizvodnjo vseh 

štirih alkoholatov, tj. natrijevega in kalijevega metilata in etilata, poleg tega pa mora biti 

enako energijsko učinkovit kot postopek proizvodnje alkoholatov. 

Predlog spremembe  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – od 1. januarja 2023 izpusti živega 

srebra ali živosrebrovih spojin v zrak, 

vodo ali zemljo niso dovoljeni. 

Or. es 

Obrazložitev 

Nadomestni postopki brez uporabe živega srebra so že na voljo za proizvodnjo natrijevega ali 
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kalijevega metilata ali etilata. V skladu s Konvencijo morajo pogodbenice čim prej zagotoviti 

postopno odpravo uporabe živega srebra. V predlogih sprememb se predlaga, da bi se to 

doseglo leta 2023. 

 


