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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Изменение25
Заглавие

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и безопасното 
складиране на метален живак

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и безопасното 
складиране на метален живак, живачен 
сулфид, живачни съединения и 
съдържащи живак продукти

Or. en

Обосновка

Only the already prohibited products are banned from export (Papadimoulis)

Consequent to the changes to Article 1 by the same author as well as the rapporteur 
(Schlyter)
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение26
Заглавие

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и безопасното 
складиране на метален живак.

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и безопасното 
складиране на метален живак, живачен 
сулфид, каломел и съдържащи живак 
продукти

Or. en

Обосновка

Consequent to the amendment to article 1.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение27
Съображение 1

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-специално 
Членове 133 и член 175, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-специално 
член 175, параграф 1 от него,

Or. en

Обосновка

A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis 
should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues 
several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is 
not the case here as the Commission itself states in the explanatory memorandum that the 
measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 
175 EC), and not by commercial policy considerations (Art. 133 EC).

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение28
Съображение 1

(1) Живачните емисии са признати за (1) Живачните емисии са признати за 
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световна заплаха, което дава основание за 
действие на национално, регионално и 
световно равнище.

световна заплаха, което дава основание за 
действие на местно, национално, 
регионално и световно равнище.

Or. pl

Обосновка

Mercury releases and the threat they represent have an effect not just at the macro level but 
also, and in particular, at the micro level. Local authorities are a vital link in the waste 
management system, given that, in practice, it is they who bear the responsibility for ensuring 
safe storage of waste, including hazardous waste such as mercury (see Directive 75/442/EEC 
on waste and Directive 91/689/EEC on hazardous waste).

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение29
Съображение 3 a (ново)

3а) Европейският парламент и Съветyt 
признават екологичните и сoциалните 
проблеми, които произлизат от 
заварянето на мините за живак в 
областта Almadén (Испания), и 
считат за целесъобразно да приемат 
адекватни компенсационни мерки, с 
цел да да се позволи на засегнатата 
област да намери приложими решения 
за местната околна среда, заетост и 
икономическа дейност. Освен това, в 
своята резолюция от 14 март 2006 г. 
относно стратегия на Общността 
относно живака1, Европейският 
парламент изрази становището, че 
мините в Almadén са подходящо място 
за безопасно складиране на метален 
живак.
__________________
1ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр.128

Or. es

Обосновка

To include a reference to Almadén, a long-established producer of mercury in the European 
Union, and the resolution adopted by Parliament on the overall assessment of the Community 
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strategy concerning mercury.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение30
Съображение 4

(4) Износът на метален живак от 
Общността се забранява, така че да се 
намали значително световното 
предлагане на живак.

(4) Износът на метален живак, живачен 
сулфид и каломел от Общността се 
забранява, така че да се намали 
значително световното предлагане на 
живак.

Or. en

Обосновка

Consequent to the amendment to article 1.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение31
Съображение 4 a (ново)

4 а) Вносът на метален живак, 
живачен сулфид и каломел се 
забранява, за да се осигури по-добра 
защита на здравето на човека и 
опазване на околната среда в 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

The import of the mercury should be banned to minimise the quantity of mercury in Europe 
and to encourage the recovery from waste and raw products.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение32
Съображение 4 a (ново)
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4а) Поради същата причина износът на 
продукти, съдържащи живак, които са 
били или предстои да бъдат забранени 
за пускане на пазара в Европейския 
съюз, също се забранява.

Or. en

Обосновка

Prohibited is more correct in the sense that something can be regulated without being 
prohibited.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение33
Съображение 6

С оглед предоставянето на възможности 
за безопасно складиране на живак, който 
вече не се използва в хлор-алкалната 
промишленост, е целесъобразно да се 
направи дерогация по член 5, параграф 3, 
буква а) на Директива 1999/31/EО на 
Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци  за някои 
видове депониране и да се определят 
критериите в раздел 2.4 на Приложението 
към Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 
декември 2002 г., с което се определят 
критериите и процедурите за депониране 
на отпадъци в депа съгласно член 16 и 
Приложение II към Директива 
1999/31/EC , които не са в приложение за 
неподземното депониране.

6) Решение 90/3 на PARCOM 
(Конвенция за предотвратяване на 
замърсяването на морската среда от 
сухоземни източници) постановява 
пълното изваждане от употреба на 
инсталациите за живачна хлор-
алкална  електролиза до 2010 г. С оглед 
предоставянето на възможности за 
безопасно, временно складиране на 
живак, който вече не се използва в хлор-
алкалната промишленост преди 
окончателното му обезвреждане във 
втвърдено състояние, е целесъобразно 
да се направи дерогация по член 5, 
параграф 3, буква а) на Директива 
1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. 
относно депонирането на отпадъци  за 
някои видове депониране и да се 
определят критериите в раздел 2.4 на 
Приложението към Решение 2003/33/EО 
на Съвета от 19 декември 2002 г., с което 
се определят критериите и процедурите 
за депониране на отпадъци в депа 
съгласно член 16 и Приложение II към 
Директива 1999/31/EC , които не са в 
приложението за надземно депониране и 
депониране с възможност за 
възстановяване.
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Or. en

Обосновка

Mercury cells in the chlor-alkali industry represent by far the biggest stocks of mercury in the 
EU. It is therefore important to put the phase-out of mercury cells in the chlor-alkali industry 
into the context of PARCOM Decision 90/3. 

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение34
Съображение 6 a (ново)

 6 а) С оглед опазване здравето на човека 
и околната среда, следва 
окончателното обезвреждане на 
живака да не се извършва в течно 
състояние.

Or. en

Обосновка

The safety assessment for underground storage pursuant to Decision 2003/33/EC clearly 
stipulates that for acceptance of waste "containers and cavity lining should not be taken into 
account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime". 
As such, it becomes clear that final disposal of metallic mercury in liquid form is 
unacceptable. For reasons of clarity, this should be clearly stipulated in this regulation. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение35
Съображение 7

(7) С оглед гарантиране на безопасно за 
здравето на човека и околната среда 
складиране, оценката за безопасност 
съобразно Решение 2003/33/EО относно 
подземното складиране следва да бъде 

7) С оглед гарантиране на временно
складиране, което е безопасно за здравето 
на човека и околната среда, оценката за 
безопасност съобразно Решение 
2003/33/EО относно подземното 
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допълнена от специфични изисквания и 
да бъде приложима за неподземно
складиране.

складиране следва да бъде допълнена от 
специфични изисквания и да бъде 
приложима за надземно складиране и 
складиране с възможност за 
възстановяване.

Or. en

Обосновка

Amendment in line with the modification of Article 3 by the same author. Storage of liquid 
mercury in mines creates the risk to become de facto final disposal. This would not be 
acceptable and against the safety provisions of the landfill directive. Storage should only be 
temporary and only occur above-ground in a retrievable manner.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение36
Съображение 7 a (ново)

 Хлор-алкалната промишленост следва 
да изпрати всички данни, свързани с 
преустановяването на употребата на 
живачни катоди в своите инсталации, 
на Европейската комисия и на 
компетентните органи в съответните 
държави-членки, за да улесни 
прилагането на Регламента.
Секторите на индустрията, които 
добиват живак при пречистването на 
природен газ или като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, също следва 
да изпращат съответните данни на 
Европейската комисия и 
компетентните органи на 
съответните държави-членки.
Комисията прави тази информация 
обществено достояние.

Or. en

Обосновка

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of 
mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring 
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enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same 
should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to 
the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, 
and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in 
environmental matters for Community institutions.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение37
Съображение 8

(8) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация, за да се прецени 
евентуалната нужда от допълнителни 
мерки, свързани с износа и складирането 
на живак, без да се накърняват правилата 
относно конкуренцията, посочени в 
Договора, и по-специално член 81.

8) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация с всички 
заинтересовани страни, за да се 
прецени евентуалната нужда от 
допълнителни мерки, свързани с вноса,
износа и временното складиране и 
окончателното обезвреждане на живак, 
живачни съединения и съдържащи 
живак продукти, без да се накърняват 
правилата относно конкуренцията, 
посочени в Договора, и по-специално в 
член 81.

Or. en

Обосновка

All stakeholders should participate in the exchange of information with regard to the 
potential need for supplementary measures. This should also include import and final 
disposal of mercury as well as provisions about mercury compounds and products containing 
mercury.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение38
Съображение 9

(9) Държавите-членки предоставят 
информация относно издадените 
разрешения за съоръженията за 
складиране, както и за прилагането и 
пазарните последици от инструмента, 
така че да се позволи навременната му 
оценка.

9) Държавите-членки предоставят 
информация относно издадените 
разрешения за временни съоръжения за 
складиране, както и за прилагането и 
пазарните последици от инструмента, 
така че да се позволи навременната му 
оценка.
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Or. en

Обосновка

It should be specified that storage of mercury may only be temporary.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение39
Съображение 12

(12) Настоящият регламент съдържа 
елемент, свързан с търговията, както 
и елементи, обосновани от съображения 
на политиката за околната среда.
Член 1 е свързан с търговията и 
следователно се основава на член 133 
от Договора, докато другите членове се 
основават на член 175, параграф 1.

12) Настоящият регламент е обоснован от 
съображения за защита на здравето на 
човека и околната среда.

Or. en

Обосновка

A double legal basis is not justified. Firstly, the Commission itself states that the measure is 
motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175), and 
not by commercial policy considerations (Art. 133). Secondly, the reference to the recent 
judgement of the ECJ concerning the Rotterdam Convention to defend the double legal basis 
is inappropriate. The Rotterdam Convention establishes a trading regime - this regulation 
establishes a trading ban, which is a very different matter.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение40
Съображение 12

(12) Настоящият регламент съдържа 
елемент, свързан с търговията, както и 
елементи, обосновани от съображения на 
политиката за околната среда. Член 1 е 
свързан с търговията и следователно се 
основава на член 133 от Договора, докато 
другите членове се основават на член 
175, параграф 1.

12) Настоящият регламент съдържа 
елемент, свързан с търговията, както и 
елементи, обосновани от съображения на 
политиката за околната среда и защита 
на здравето. Член 1 е свързан с 
търговията и следователно се основава на 
член 133 от Договора, докато другите 
членове се основават на член 175, 
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параграф 1.

Or. pl

Обосновка

Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение41
Съображение 13

(13) Целта за намаляване на излагането на 
живак чрез забраната на износа и 
задължението за складиране не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки, предвид влиянието 
върху движението на стоки и 
функционирането на общия пазар, както 
и трансграничното естество на 
замърсяването с живак, и следователно 
може да бъде постигната само на 
общностно равнище. Общността може 
следователно да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в този 
член, настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази цел,

13) Целта за намаляване на излагането на 
живак чрез забраната на износа и 
задължението за временно складиране 
преди окончателното му обезвреждане 
във втвърдено състояние не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки, предвид влиянието 
върху движението на стоки и 
функционирането на общия пазар, както 
и трансграничното естество на 
замърсяването с живак, и следователно 
може да бъде постигната само на 
общностно равнище. Общността може 
следователно да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в този 
член, настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази цел,

Or. en

Обосновка

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение42
Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 януари 2008 г.

Or. de

Обосновка

The longer the delay in introducing the ban, the more mercury can be exported.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение43
Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът от Общността на метален живак 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), живачен 
сулфид и живачни съединения със 
съдържание на живак, по-високо от 5 
% от тегловната маса (тегло/тегло) се 
забранява, считано от 1 юли 2008 г.

Or. en

Обосновка

Mercury and its compounds are highly toxic to humans and animals. Mercury compounds 
with a mercury concentration above 5% as well as cinnabar ore should also be included in 
the ban to avoid indirect exports of mercury. 

The biggest stocks of mercury are in the chlor-alkali industry. Pursuant to PARCOM 
Decision 90/3, mercury cells in that sector are to be phased by 2010. To wait with the export 
ban until 2011 is almost cynical, as it would allow all mercury decommissioned before that 
date to be exported, all too often with devastating consequences in third countries (e.g. open 
gold mining).

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Изменение44
Член 1
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Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът от Общността на метален живак 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), живачен 
сулфид и живачни съединения със 
съдържание на живак, по-високо от 1%
от тегловната маса (тегло/тегло) се 
забранява, считано от 1 юли 2008 г.

Or. en

Обосновка

The legislation should also contain export ban of cinnabar ore and mercury compounds.  
Mercury is one of the most dangerous metallic elements. And as the EU is the world's largest 
exporter of mercury, the ban should enter into force as soon as possible, at latest 1 July 2008.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение45
Член1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6), живачен сулфид и каломел 
(CAS RN 10112-91-1) от Общността се 
забранява, считано от 1 юли 2010 г.

Or. en

Обосновка

In order to lower the export of mercury, the mineral of the mercury, the cinnabar ore export 
should also be banned. The conversion of metallic mercury into calomel is cheap and easily 
feasible, calomel can readily be processed into metallic mercury at locations outside the EU, 
therefore the export of calomel should also be banned.

European Parliament resolution on the Community strategy concerning mercury 
(2005/2050(INI)) adopted in March 2006 requested export ban from 2010.

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение46
Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6), живачен сулфид и живачни 
съединения от Общността се забранява, 
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считано от 1 януари 2010 г.

Or. en

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Изменение47
Член 1 a (нов)

Износът на съдържащи живак 
продукти, които не могат да бъдат 
пуснати на пазара в рамките на ЕС, се 
забранява от 1 юли 2008 г.

Or. en

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение48
Член 1 a (нов)

Износът на съдържащи живак 
продукти, които не могат да бъдат 
пуснати на пазара в Европейския съюз, 
се забранява, считано от 1 януари 2009 
г.

Or. en

Обосновка

Same formulation as in the Measuring equipment Directive.

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение49
Член 1 a (нов)

Износът на съдържащи живак 
продукти, забранени за продажба и 
разпространение в Европейския съюз, 
се забранява, считано от 1 януари 2010 
г.



PE 386.671v01-00 14/35 AM\660672BG.doc

BG

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение50
Член 1 a (нов)

Вносът в Общността на метален 
живак (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
живачен сулфид и живачни съединения 
със съдържание на живак, по-високо от 
5% от тегловната маса (тегло/тегло) 
се забранява, считано от 1 юли 2008 г.

Or. en

Обосновка

The export ban should be complemented by a similar import ban applicable at the same time. 

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение51
Член 1 б (нов)

 Вносът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6), живачен сулфид и живачни 
съединения в Общността се забранява, 
считано от 1 януари 2010 г.

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение52
Член 1 a (нов)

Вносът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6), живачен сулфид и каломел 
(CAS RN 10112-91-1), в Общността се 
забранява, считано от 1 юли 2010 г.
Държавите-членки следва да 
снабдяват търсенето си на живак чрез 
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извличане от отпадъци или сурови 
продукти.

Or. en

Обосновка

Mercury import ban will ensure that EU mercury demands will be supplied from mercury 
recovery from wastes and raw products.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение53
Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се складират 
без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда.

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, или е извлечен от 
живачен сулфид, живакът, извлечен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, извлечен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се складират 
временно, преди окончателното му 
обезвреждане във втвърдено състояние, 
без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда.

Or. en

Обосновка

Significant amounts of cinnabar ore have already been extracted, but not yet processed 
further. To prevent the addition of further mercury to the market by the extraction of mercury 
from its ore, the storage obligation should be extended to such mercury. 

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Изменение54
Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен продукт 
при дейностите на добиване и топене на 
цветни метали, се складират без промяна 
в състоянието и концентрацията, по 
начин, безопасен за човешкото здраве и 
околната среда.

Считано от датата, посочена в член 1, 
държавите-членки гарантират, че
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната промишленост 
или е извлечен от живачен сулфид, 
живакът, извлечен при пречистването на 
природен газ, и живакът, извлечен като 
страничен продукт при дейностите на 
добиване и топене на цветни метали, се 
складират и евентуално обезвреждат в 
рамките на Общността, по начин, 
безопасен за човешкото здраве и 
околната среда, в подходящи за това 
съоръжения, съпътствани от оценка 
за безопасността и съответното 
разрешително съгласно настоящия 
Регламент.

Or. en

Обосновка

The technology for safe disposal of liquid mercury is not commercially available yet. We 
would therefore consider that storage of the liquid mercury should only be temporary for the 
moment. As soon as the technology is available, the temporarily stored metallic mercury will 
have to be eventually disposed safely within the Community. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение55
Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се складират 
без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 

Считано от датата, посочена в член 1, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че металният живак, който 
вече не се използва в хлор-алкалната 
промишленост или е извлечен от 
живачен сулфид, живакът, извлечен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, извлечен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се складират 
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човешкото здраве и околната среда. без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда, в 
подходящи за това съоръжения, 
съпътствани от оценка за 
безопасността и съответното 
разрешително съгласно настоящия 
Регламент.

Преди всяка друга алтернатива, следва 
да се разгледа възможността за 
определяне на централизирано място 
за безопасно складиране на 
съществуващите запаси от метален 
живак или метален живак, произведен 
като страничен продукт от 
европейската промишленост.

Or. es

Обосновка

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение56
Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен продукт 
при дейностите на добиване и топене на 
цветни метали, се складират без промяна 
в състоянието и концентрацията, по 
начин, безопасен за човешкото здраве и 
околната среда.

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен продукт 
при дейностите на добиване и топене на 
цветни метали, се транспортират и 
складират без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда.

Or. pl

Обосновка

In many cases, both storage and transport with appropriate safety precautions are an integral 
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part of operations in the chlor-alkali, mining and smelting industries, one of whose objectives 
is to minimise the adverse impact of mercury on the environment and human health. 

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Изменение57
Член 2, параграф 1 a (нов)

Преди всяка друга алтернатива, следва 
да се отчете възможността да се 
използва Almadén за безопасното 
складиране на съществуващите запаси 
от метален живак или метален 
живак, произведен като страничен 
продукт от промишлеността  
навсякъде в Европа, но не продукти, 
съдържащи живак, които са станали 
отпадаъци, използвайки 
съществуващата там 
инфраструктура, местната работна 
ръка и технологичните познания.

Or. es

Обосновка

Mercury must be stored safely in compliance with the rules of safe long-term environmental 
management. Parliament itself has already pointed out, in its resolution on the Community 
strategy concerning mercury, that 'consideration should be given to the possibility of using 
Almadén for the safe storage of the existing metallic mercury stocks or metallic mercury sub-
produced by industry all over Europe but not mercury-containing articles that have become 
waste, thus making use of the infrastructures, local manpower and technological expertise 
existing there'.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 58
Член 2 a (нов)

Окончателното обезвреждане на 
живак в течно състояние се забранява.

Or. en
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Обосновка

The safety assessment for underground storage pursuant to Decision 2003/33/EC clearly 
stipulates for that for acceptance of waste  "containers and cavity lining should not be taken 
into account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited 
lifetime". As such, it becomes clear that final disposal of metallic mercury in liquid form is 
unacceptable. For reasons of clarity, this should be clearly stipulated in this regulation. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 59
Член 3, параграф 1, алинея 1

1. По дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) от Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за отпадък, 
може да се складира при подходящи 
условия за изолиране в някое от 
следните:

1. По дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) от Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за отпадък, 
се складира временно при подходящи 
условия за изолиране в 

а) подземна солна мина, пригодена за 
обезвреждане на отпадъци;

а) заличава се

б) съоръжение, изключително 
предназначено и оборудвано за 
временното складиране на метален живак 
преди окончателното му обезвреждане.

надземни съоръжения, изключително 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален живак 
в състояние, позволяващи 
възстановяването преди окончателното 
му обезвреждане във втвърдено 
състояние.

Or. en

Обосновка

It is unclear from the proposal whether the Commission seeks to allow for storage of metallic 
mercury in underground salt mines or for its final disposal therein. All too often, storage in 
mines becomes de facto permanent. Out of sight, out of mind! However, final disposal of 
liquid mercury in mines would not be acceptable and is in clear contradiction to Decision 
2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in underground storage "containers 
and cavity lining should not be taken into account when assessing the long-term risk of waste 
deposits because of their limited lifetime".
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Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 60
Член 3, параграф 1, буква а)

а) подземна солна мина, пригодена за 
обезвреждане на отпадъци;

а) подземно съоръжение, пригодено за 
обезвреждане на живак;

Or. en

Обосновка

Storage of waste mercury in a salt mine may not be feasible, but other sites such as anhydrite 
or mercury mines may be available and appropriate; more flexibility is needed to allow for 
these options.

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 61
Член 3, параграф 1, буква б а) (нова)

ба) инсталация, разрешена съгласно 
Директива 96/61/ЕО за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването за производството на 
хлор (раздел 4.2, буква а) от 
Приложение I към въпросната 
директива) и която е оборудвана, като 
част от разрешената инсталация, за 
временно складиране на метален 
живак до окончателното му 
обезвреждане.

Or. en

Обосновка

Chlor-alkali plants will need to be able store mercury on site until completion of their 
conversion to non-mercury production, whilst ensuring decommissioned tanks are mercury-
free and to top up the continuing mercury cells.  Further, if suitable underground sites prove 
unavailable, the only other feasible option will be to store the waste mercury above-ground, 
at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
(96/61/EC), but there are issues as to how long the mercury could remain there.  An 
additional derogation is therefore needed, to allow waste mercury to be stored at another 
type of dedicated facility for more than a year.



AM\660672BG.doc 21/35 PE 386.671v01-00

BG

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 62
Член 3, параграф 2

2. По дерогация от член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 
на Европейския парламент и на Съвета, 
компетентните органи по 
местоназначение и изпращане  не могат 
да повдигат възражения срещу превози на 
метален живак, който се счита за отпадък, 
на основание, че планираният превоз или 
обезвреждане няма да съответстват на 
мерките, приети за прилагане на 
принципите на близост, приоритет за 
оползотворяването и самодостатъчност.

2. По дерогация от член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 
на Европейския парламент и на Съвета, 
компетентните органи по 
местоназначение и изпращане не могат да 
повдигат възражения срещу превози на 
метален живак, който се счита за отпадък 
и който е предназначен за временно 
складиране, на основание, че 
планираният превоз или обезвреждане 
няма да съответстват на мерките, приети 
за прилагане на принципите на близост, 
приоритет за оползотворяването и 
самодостатъчност.

Or. en

Обосновка

Metallic mercury should only be finally disposed of in solidified form. Processes for such 
solidification will only be available in a few years time. Until such processes are available, 
shipments of metallic mercury may only occur for purposes of temporary storage.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 63
Член 4, параграф 1

1. Оценката на безопасността, която 
се извършва съгласно Решение 
2003/33/ЕО, с оглед складирането в 
подземна солна мина, пригодена за 
складиране на отпадъци, обхваща в 
частност допълнителните рискове, 
които възникват поради естеството и 
поведението в дългосрочен план на 
металния живак и неговото 
съхраняване.

заличава се

Or. en
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Обосновка

All too often, storage in underground mines becomes permanent. Out of sight, out of mind! 
However, final disposal of liquid mercury in mines would not be acceptable and in clear 
contradiction to Decision 2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in 
underground storage "containers and cavity lining should not be taken into account when 
assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime". In light of the 
prohibition of such final disposal, there is no need to adapt the safety assessment of Decision 
2003/33/EC.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 64
Член 4, параграф 2

2. Оценка на безопасността, гарантираща 
ниво на защита на околната среда, което 
отговаря на нивото, гарантирано от 
Решение 2003/33/ЕО, се провежда и 
предоставя на компетентния орган за 
временното складиране в съоръжение, 
предназначено и оборудвано 
изключително за складирането на 
метален живак.

2. Оценка на безопасността, гарантираща 
ниво на защита на околната среда, което 
отговаря на нивото, гарантирано от 
Решение 2003/33/ЕО, се провежда и 
предоставя на компетентния орган за 
временното складиране в надземно
съоръжение, предназначено и оборудвано 
изключително за временно складиране
на метален живак в състояние, 
позволяващи възстановяването.

Or. en

Обосновка

It should be clearly specified that temporary storage of metallic mercury has to occur above 
ground in a retrievable form, to allow for its later final disposal following solidification.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 65
Член 4, параграф 2

2. Оценка на безопасността, гарантираща 
ниво на защита на околната среда, което 
отговаря на нивото, гарантирано от 
Решение 2003/33/ЕО, се провежда и 
предоставя на компетентния орган за 
временното складиране в съоръжение, 
предназначено и оборудвано 

2. Оценка на безопасността, гарантираща 
ниво на защита на здравето и околната 
среда, което отговаря на нивото, 
гарантирано от Решение 2003/33/ЕО, се 
провежда и предоставя на компетентния 
орган за временното складиране в 
съоръжение, предназначено и оборудвано 
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изключително за складирането на 
метален живак.

изключително за складирането на 
метален живак.

Or. pl

Обосновка

Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation. 
The safety assessment should therefore also cover mercury's impact on health.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 66
Член 4, параграф 3

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за подземната 
солна мина или съоръжението, 
предназначено изключително за 
временното складиране на метален живак 
и оборудвано за тази цел, включва 
изискванията за редовни визуални 
инспекции на контейнерите и 
инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане.

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за надземно
съоръжение, предназначено 
изключително за временното складиране 
на метален живак и оборудвано за тази 
цел, включва изискванията за редовни 
визуални инспекции на контейнерите и 
инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане. Живакът е достъпен 
за безопасно окончателно 
обезвреждане.

Or. en

Обосновка

Temporary storage of metallic mercury should not take place in underground salt mines. It 
should only take place in dedicated facilities above ground in a retrievable form, to allow for 
its later final disposal following solidification.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 67
Член 4, параграф 3

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за подземната 
солна мина или съоръжението, 
предназначено изключително за 

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за подземната 
солна мина или съоръжението, 
предназначено изключително за 
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временното складиране на метален живак 
и оборудвано за тази цел, включва
изискванията за редовни визуални 
инспекции на контейнерите и 
инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане.

временното складиране на метален живак 
и оборудвано за тази цел, включва 
изискванията за непрекъснати визуални 
и аналитични проверки на контейнерите 
и инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане.

Or. es

Обосновка

The checks on storage facilities must be on-going. Regular checks are not an acceptable 
option.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 68
Член 4 a (нов)

Член 4а
Собственикът на съоръжението за 
складиране носи отговорност по време 
на временното складиране. 
Държавите-членки се приканват да 
създадат фонд с оглед гарантиране на 
наличността на финансови средства за 
поддържането на временното 
складиране и безопасното окончателно 
обезвреждане на живака. Фондът ще 
бъде създаден въз основа на финансовия 
принос на хлор-алкалната 
промишленост, съобразно 
количеството живак за временно 
складиране.  Промишлените отрасли, 
които експедират за складиране 
метален живак, извлечен като 
страничен продукт при пречистването 
на природен газ, и живак, извлечен от 
отпадъците или като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали също 
допринасят по съразмерен начин към 
този фонд.
При експедиране на живак за 
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окончателно обезвреждане съгласно 
член 5, държавите-членки поемат 
административната и финансова 
отговорност по обезвреждането.

Or. es

Обосновка

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 69
Член 4 a (нов)

Член 4а
Собственикът на съоръжението за 
складиране носи отговорност за 
безопасното складиране по време на 
временното складиране. Държавите-
членки създават фонд с оглед 
гарантиране на наличността на 
финансови средства за безопасното 
окончателно обезвреждане на живака. 
Фондът се създава изцяло въз основа на 
такси, наложени на хлор-алкалната 
промишленост, съобразно 
количеството живак за временно 
складиране.  При експедиране на живак 
за окончателно обезвреждане във 
втвърдено състояние държавите-
членки поемат административната 
отговорност по обезвреждането.

Or. en

Обосновка

In line with the polluter pays principle, the financial responsibility of the safe final disposal 
should lie with the producers of the mercury waste.
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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 70
Член 4 б (нов)

Член 4а
1. Засегнатите предприятия от хлор-
алкалната промишленост изпращат 
на Европейската комисия и 
компетентните органи в съответните 
държави-членки следните данни 
относно преустановяването на 
употребата на живак за дадена година:
- прогноза за общото количество 

живак, което все още се намира в 
употреба,

- количеството живак, извлечено при 
закриването или преобразуването 
на хлор-алкални инсталации,

- количества, експедирани за  
отделно съхранение в съоръжения 
за временно складиране,

- местоположение и данни за връзка  
на всички съоръжения за 
складиране,

- прехвърляне към други хлор-алкални 
инсталации в Европейския съюз  за 
екплоатацията на живачните 
катоди, които все още са в 
употреба,

- количества, които се складират 
временно, като първоначалният 
собственик носи отговорност за 
експлоатацията на живачните 
катоди, които все още са в 
употреба.

2. Засегнатите предприятия в 
промишлените отрасли, които 
добиват живак при пречистването на 
природен газ или като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, 
предоставят  на Европейската 
комисия и компетентните органи на 
съответните държави-членки 
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следните данни относно добития 
живак за дадена година:
- количество добит живак,
- количества, експедирани за  

отделно съхранение в съоръжения 
за временно складиране,

- местоположение и данни за връзка  
на всички съоръжения за 
складиране.

3. Засегнатите предприятия изпращат 
за пръв път данните, посочени в 
параграфи 1 и 2, не по-късно от 31 май 
...*, и  не по-късно от 31 май за всяка 
следваща година.
4. Комисията оповестява публично 
посочената в параграф 3 информация в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1367/2006.
* годината след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of 
mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring 
enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same 
should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to 
the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, 
and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in 
environmental matters for Community institutions.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 71
Член 5

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
засегнатите заинтересовани страни не 
по-късно от 30 юни 2010 г. 

В частност, обменът на информация има В частност, обменът на информация има 
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за цел разглеждането на необходимостта 
от разширяване на забраната за износ на 
живачни съединения и продукти, 
съдържащи живак,  разширяване на
задължението за складиране на метален 
живак, произхождащ от други източници, 
и определянето на срокове във връзка със 
складирането в съоръжения, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.

за цел разглеждането на необходимостта 
от разширяване на забраната за износ на 
живачни съединения и продукти, 
съдържащи живак,  разширяване на 
задължението за складиране на метален 
живак, произхождащ от други източници, 
и определянето на срокове във връзка със 
складирането в подземна мина или 
надземно съоръжение, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.

При обмена на информация се 
анализират резултатите от 
проучването на Almadén (Испания) 
като място за безопасно складиране на 
съществуващите запаси метален 
живак или на металния живак, 
получен като страничен продукт в 
резултат на дейността на 
европейската промишленост, в 
съответствие с член 2 от настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 72
Член 5

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира редовен обмен на 
информация между държавите-членки и 
съответните заинтересовани страни.
Обменът на информация се 
осъществява поне веднъж годишно.
Първият обмен на информация се 
осъществява преди 30 юни 2009 г. 
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В частност, обменът на информация има 
за цел разглеждането на потенциалната 
необходимост от разширяване на 
забраната за износ на живачни 
съединения и продукти, съдържащи 
живак, разширяване на задължението за 
складиране на метален живак, 
произхождащ от други източници, и
определянето на срокове във връзка със 
складирането в съоръжения, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.

В частност, обменът на информация има 
за цел разглеждането на необходимостта 
от разширяване на забраната за износ на 
живачни съединения със съдържание на 
живак под 5% от тегловната маса 
(тегло/тегло), разширяване на 
задължението за временно складиране на 
метален живак, произхождащ от други 
източници, и определянето на срокове 
във връзка със складирането в надземни
съоръжения, специално предназначени и 
оборудвани за временното складиране на 
метален живак в състояние, 
позволяващо възстановяването, и за 
подходящо окончателно обезвреждане 
на живак във втвърдено състояние.  

Or. en

Обосновка

It should be clarified that the exchange of information is a continuous process. It should look 
primarily at the issues not yet addressed by this regulation. 

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Изменение 73
Член 5, параграф 2 a (нов)

При обмена се анализират 
резултатите от проучването на 
Almadén (Испания) като място за 
безопасно складиране на 
съществуващите запаси метален 
живак или металния живак, получен 
като страничен продукт в резултат на 
дейността на европейската 
промишленост, в съответствие с член 
2 от настоящия регламент.

Or. es

Justification

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
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para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 74
Член 5 a (нов)

От 1 нататък държавите-членки 
предоставят на Комисията ежегодно 
цялата необходима информация във 
връзка с прекратената употреба на 
живак, и по-специално:
а) прогноза за общото количество 
живак, което все още се намира в 
употреба,
б) количеството живак, извлечено при 
закриването или преобразуването на 
хлор-алкални инсталации;
в) количества живак, експедирани за  
отделно съхранение в съоръжения за
временно складиране;
г) местоположение и данни за връзка  
на всички съоръжения за складиране;
д) прехвърляне към други хлор-алкални 
инсталации в Европейския съюз  за 
екплоатацията на живачните катоди, 
които все още са в употреба,
е) количества, които се складират 
временно, като първоначалният 
собственик носи отговорност за 
експлоатацията на живачните 
катоди, които все още са в употреба.
1 една година след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

It is important that this information is provided to the European Commission, to ensure 
monitoring of the regulation and the safe storage of mercury. The section of the voluntary 
commitment from the chlor-alkali industry relating to provision of information to the 
Commission is included in the regulation itself. The voluntary agreement is, therefore, no 
longer necessary.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 75
Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2014 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. По искане на 
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

2. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробна информация за 
употребата и търговията с живак, 
живачен сулфид и каломел не по-късно 
от 30 ноември 2012 г. Те информират 
Комисията относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. Комисията 
публикува информацията под формата 
на кратък доклад в рамките на една 
година след предоставянето й от 
държавите-членки. По искане на 
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

Or. en

Обосновка

Within the ban it is necessary to provide information as soon as possible to all stakeholders 
on the process of the ban.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 76
Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2014 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 31 декември 
2011 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
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съответните им територии. По искане на
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

съответните им територии. По искане на 
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

Or. de

Обосновка

In line with the earlier amendment, the deadline for submitting the information should be 
brought forward.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Åsa Westlund

Изменение 77
Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2014 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. По искане на 
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2011 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. По искане на 
Комисията, държавите-членки представят 
тази информация по-рано от датата, 
определена в алинея първа.

Or. en

Обосновка

If the export ban can enter into force as early as 2008, there is no reason to wait with the 
obligations of Member States to inform the Commission.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 78
Член 6, параграф 3

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

а) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на влизащия или 
излизащия от Общността метален 

заличава се
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живак;
б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак в рамките на 
Общността.

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на метален живак, 
живачен сулфид и живачни съединения 
със съдържание на живак над 5% от 
тегловната маса (тегло/тегло), 
трансгранично търгувани в рамките на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Point 3a: Correction of a technical error in the Commission proposal: in light of the 
proposed ban of exports of metallic mercury, it does not make sense to require Member States 
to report on metallic mercury leaving the Community. Similarly, if the amendments for an 
import ban as proposed inter alia by the rapporteur are adopted, there is no need for any 
reporting on metallic mercury entering the Community. 

Point 3b: Extension of the scope of the reporting in line with the extension of the scope of the 
export ban.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 79
Член 6, параграф 3

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

а) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на влизащия или 
излизащия от Общността метален живак;

а) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на влизащия или 
излизащия от Общността метален живак, 
живачен сулфид и каломел;

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак в рамките на 
Общността.

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак, живачен 
сулфид и каломел в рамките на 
Общността.

Or. en
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Justification

Consequent to the amendment to article 1.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Åsa Westlund

Изменение 80
Член 6, параграф 3, буква б)

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак в рамките на 
Общността.

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на метален живак, 
живачен сулфид и живачни съединения 
със съдържание на живак, 
надвишаващо 1% от тегловната маса 
(тегло/тегло), трансгранично 
търгувани в рамките на Общността.

Or. en

Обосновка

The legislation should also contain export ban of cinnabar ore and mercury compounds.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez и Miguel Angel Martínez
Martínez

Изменение 81
Член 7, параграф 2 a (нов)

2a. Шест месеца преди влизането в 
сила на забраната за износ съгласно 
член 1 от настоящия регламент, 
Комисията извършва оценка на 
ефективността и въздействието на 
компенсационните мерки, предприети 
с цел осигуряване на възможност за 
постигане на приложими 
икономически и социални алтернативи 
за засегнатия от затварянето на 
мините за живак район.

Or. es
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Обосновка

El texto de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio COM(2005)0020 ya dejaba de 
manifiesto que:“La Comisión es sabedora de la importancia histórica, económica y social de 
la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana. 
Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo”.

En el mismo sentido se expresa la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 
14 de marzo de 2006 sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio que reconocía el 
sacrificio que, como consecuencia de esta estrategia, realiza la Comarca de Almadén y 
recomendaba a la Comisión “que se adopten medidas adecuadas de compensación, 
debidamente financiadas por la Comisión, a fin de permitir que la comarca afectada por el 
cierre de las minas de mercurio encuentre soluciones alternativas viables desde los puntos de 
vista económico y social”.
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