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Dimitrios Papadimoulis
Zákaz vývozu a bezpečné skladování kovové rtuti

Návrh nařízení (KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Dimitrios Papadimoulis a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 25
Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti, cinabaritu, 
sloučenin rtuti a některých výrobků 
obsahujících rtuť

Or. en

Odůvodnění

Vyvážet se nesmějí pouze výrobky, které jsou již zakázané (Papadimoulis).

Vyplývá z úprav článku 1 stejného autora a zpravodaje (Schlyter).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 26
Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti, cinabaritu, 
kalomelu a některých výrobků obsahujících 
rtuť

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 27
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 133 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Dvojí právní základ není opodstatněný. Podle judikatury ESD by měl být dvojí právní základ 
používán jen tehdy – a to výjimečně –, je-li prokázáno, že daný akt sleduje souběžně více cílů, 
aniž by některý z nich měl vůči jinému cíli druhotný či nepřímý vztah. V tomto případě tomu 
tak není, neboť Komise sama ve vysvětlujícím prohlášení stanoví, že toto opatření je 
motivováno cíli zachování, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a ochrany 
lidského zdraví (článek 175 Smlouvy o ES), a nikoli důvody obchodní politiky (článek 133 
Smlouvy o ES).

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 1

(1) Emise rtuti se považují za celosvětovou 
hrozbu, která odůvodňuje přijetí opatření na 

(1) Emise rtuti se považují za celosvětovou 
hrozbu, která odůvodňuje přijetí opatření na 
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národní, regionální a celosvětové úrovni. místní, národní, regionální a celosvětové 
úrovni.

Or. pl

Odůvodnění

Emise rtuti a hrozba, kterou představují, není ohrožením jen na makroúrovni, ale zejména na 
mikroúrovni. Místní orgány představují nezbytný článek v systému nakládání s odpady 
vzhledem ke skutečnosti, že jsou to v praxi ony, kdo nesou odpovědnost za zajištění 
bezpečného skladování odpadů, včetně skladování nebezpečného odpadu, jakým je rtuť 
(viz směrnice 75/442/EHS o odpadech a směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech).

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Evropský parlament a Rada uznaly 
ekologické a sociální problémy plynoucí 
z uzavření dolů na rtuť v okrese Almadén 
(Španělsko) a považovaly za vhodné 
přijmout opatření pro náhradu škody 
s cílem umožnit postižené oblasti nalézt 
schůdné řešení pro místní životní prostředí, 
zaměstnanost a hospodářské aktivity. Navíc 
ve svém usnesení ze dne 14. března 2006 
o Strategii Společenství týkající se rtuti1 

zastává Evropský parlament názor, že doly 
v Almadénu by mohly být vhodným místem 
pro bezpečné skladování kovové rtuti.
__________________
1 Úř. věst C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odkaz na Almadén, tradičního producenta rtuti 
v Evropské unii, a na usnesení přijaté Parlamentem o celkovém posouzení strategie 
Společenství týkající se rtuti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 4

(4) Vývoz kovové rtuti ze Společenství by 
měl být zakázán za účelem významného 
snížení celkové dodávky rtuti.

(4) Vývoz kovové rtuti, cinabaritu 
a kalomelu ze Společenství by měl být 
zakázán za účelem významného snížení 
celkové dodávky rtuti.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Dovoz kovové rtuti, cinabaritu 
a kalomelu by měl být zakázán v zájmu 
zajištění lepší ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Dovoz rtuti by měl být zakázán v zájmu co největšího omezení množství rtuti v Evropě a 
v zájmu podpory využití odpadu a surovin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Ze stejného důvodu by měl být rovněž 
zakázán vývoz výrobků obsahujících rtuť, 
které již v Evropské unii nesmějí být 
umísťovány na trh, anebo se připravuje 
zákaz jejich umístění na trh v brzké době.

Or. en
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Odůvodnění

Zákaz je přesnější, neboť určitá věc může být regulována, aniž by byla zakázána.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 6

(6) Pro zajištění možností bezpečného 
skladování rtuti, která se již nepoužívá 
v průmyslu výroby chloru a alkalických 
hydroxidů, je vhodné učinit odchylku od 
bodu a) čl. 5 odst. 3 směrnice Rady 
1999/31/EC ze dne 26. dubna o skládkách 
odpadů pro určité druhy skládek a prohlásit 
kritéria bodu 2.4 přílohy rozhodnutí Rady 
2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, 
kterým se stanoví kritéria a postupy pro 
přijímání odpadů na skládky podle článku 16 
a přílohy II směrnice 1999/31/ES, za 
nepoužitelná pro skladování jiné než 
podzemní.

(6) Rozhodnutí 90/3 PARCOM (Úmluvy 
o prevenci znečišťování moře z pozemních 
zdrojů) bylo schváleno s cílem do roku 
2010 zcela vyřadit z provozu rtuťové 
elektrolyzéry při výrobě chloru 
a alkalických hydroxidů. Pro zajištění 
možností bezpečného dočasného skladování 
rtuti, která se již nepoužívá v průmyslu 
výroby chloru a alkalických hydroxidů před 
jejím konečným odstraněním ve zpevněné 
formě, je vhodné učinit odchylku od bodu a) 
čl. 5 odst. 3 směrnice Rady 1999/31/EC ze 
dne 26. dubna o skládkách odpadů pro určité 
druhy skládek a prohlásit kritéria bodu 2.4 
přílohy rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 
19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria 
a postupy pro přijímání odpadů na skládky 
podle článku 16 a přílohy II směrnice 
1999/31/ES, za nepoužitelná pro nadzemní 
skladování s možností opětovného vyjmutí.

Or. en

Odůvodnění

Rtuťové elektrolyzéry v průmyslové výrobě chloru a alkalických hydroxidů představují 
zdaleka největší zásobu rtuti v EU. Je proto důležité zasadit postupné vyřazení rtuťových 
elektrolyzérů z průmyslové výroby chloru a alkalických hydroxidů do souvislosti 
s rozhodnutím PARCOM 90/3. 

Kovová rtuť je kapalina. Je třeba vyjasnit, že skladování kapalné rtuti je možné jen dočasně. 
Její konečné odstranění by mělo být možné jen ve zpevněné formě. Jsou vyvinuty průmyslové 
postupy na zpevnění rtuti a v nejbližších letech by měly být k dispozici.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 6a (nový)

 (6a) V zájmu ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí by nemělo být 
povoleno konečné odstranění rtuti 
v kapalné formě. 

Or. en

Odůvodnění

Posouzení bezpečnosti pro podzemní skladování podle rozhodnutí 2003/33/ES jasně stanoví, 
že pro přijatelnost odpadu „nemají být při posuzování dlouhodobých rizik ukládání odpadu 
brány v úvahu obaly a vnitřní výplně pro jejich omezenou životnost“. Z toho samo sebou 
vyplývá, že konečné odstranění kovové rtuti v kapalné formě je nepřijatelné. V zájmu jasnosti 
by to však mělo být v tomto nařízení jednoznačně stanoveno. Jsou vyvinuty průmyslové 
postupy na zpevnění rtuti a v nejbližších letech by měly být k dispozici.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 7

(7) Za účelem zajištění, že skladování bude 
bezpečné pro lidské zdraví a životní 
prostředí, by posouzení bezpečnosti 
požadované rozhodnutím 2003/33/ES pro 
podzemní skladování mělo být doplněno 
zvláštními požadavky a mělo by být 
použitelné také pro skladování jiné než 
podzemní.

(7) Za účelem zajištění, že dočasné 
skladování bude bezpečné pro lidské zdraví 
a životní prostředí, by posouzení bezpečnosti
požadované rozhodnutím 2003/33/ES pro 
podzemní skladování mělo být použitelné 
pro nadzemní skladování s možností 
opětovného vyjmutí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s úpravami článku 3 stejného autora. Skladování kapalné 
rtuti v dolech představuje riziko, že se fakticky stane konečným odstraněním. To by bylo 
nepřijatelné a bylo by to v rozporu s ustanoveními směrnice o skládkách odpadů. Toto 
skladování by mělo být jen dočasné a to nad zemí s možností opětovného vyjmutí. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 7a (nový)

 (7a) Průmyslové odvětví vyrábějící chlor 
a alkalické hydroxidy by mělo v zájmu 
vymáhání tohoto nařízení zasílat veškeré 
dostupné údaje o vyřazování rtuťových 
elektrolyzérů ve svých závodech Evropské 
komisi a příslušným orgánům dotčených 
členských států. Rovněž průmyslové 
odvětví, které získává rtuť z čištění zemního 
plynu nebo jako vedlejší produkt 
z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti, 
by mělo poskytovat příslušné údaje 
Evropské komisi a příslušným orgánům 
dotčených členských států. Komise by měla 
tyto informace zveřejnit.

Or. en

Odůvodnění

Chlor-alkalický průmysl se dobrovolně zavázal poskytovat údaje o vyřazování rtuťových 
elektrolyzérů Evropské komisi. Tyto údaje jsou však nezbytné z hlediska vymáhání tohoto 
nařízení, a měly by proto být do tohoto nařízení začleněny. Totéž by mělo platit pro ostatní 
průmyslová odvětví, která získávají rtuť. Tyto údaje by měly být poskytnuty Evropské komisi 
a příslušným orgánům dotčených členských států a měly by být zveřejněny v souladu 
s nařízením o přístupu k informacím o životním prostředí pro orgány Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 8

(8) Je vhodné zorganizovat výměnu 
informací za účelem posouzení potenciální 
potřeby doplňujících opatření týkajících se 
vývozu a skladování rtuti, aniž by byla 
dotčena pravidla Smlouvy v oblasti 
hospodářské soutěže, a zejména článek 81.

(8) Je vhodné zorganizovat výměnu 
informací se všemi zúčastněnými stranami 
za účelem posouzení potenciální potřeby 
doplňujících opatření týkajících se dovozu, 
vývozu, dočasného skladování a konečného 
odstranění rtuti, jejích sloučenin a výrobků 
obsahujících rtuť, aniž by byla dotčena 
pravidla Smlouvy v oblasti hospodářské 
soutěže, a zejména článek 81.
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Or. en

Odůvodnění

Na výměně informací by se měly podílet veškeré zúčastněné strany s ohledem na možnou 
potřebu doplňujících opatření. Sem by měl patřit i dovoz a konečné odstranění rtuti, jakož i 
ustanovení o sloučeninách rtuti a výrobcích obsahujících rtuť.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 9

(9) Členské státy by měly předkládat 
informace o povoleních vydaných pro 
skladovací zařízení a o používání a účincích 
nástroje na trh, aby bylo možné provést jeho 
včasné posouzení.

(9) Členské státy by měly předkládat 
informace o povoleních vydaných pro 
dočasná skladovací zařízení a o používání 
a účincích nástroje na trh, aby bylo možné 
provést jeho včasné posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být uvedeno, že skladování rtuti je možné jen dočasně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 12

(12) Nařízení obsahuje obchodní prvek i 
prvky motivované důvody environmentální 
politiky. Článek 1 se týká obchodu, a proto 
je založen na článku 133 Smlouvy, zatímco 
ostatní články jsou založeny na čl. 175 
odst. 1.

(12) Nařízení je motivované důvody 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Dvojí právní základ není opodstatněný. Za prvé, Komise sama uvádí, že toto opatření je 
motivováno cíli ochrany lidského zdraví a životního prostředí (článek 175), a nikoli důvody 
obchodní politiky (článek 133). Za druhé, odkaz na nedávný rozsudek ESD ve věci 
Rotterdamské úmluvy jakožto odůvodnění dvojího právního základu je nevhodný. 
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Rotterdamská úmluva stanoví obchodní režim – toto nařízení stanoví obchodní zákaz, což je 
zcela odlišná záležitost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 12

(12) Nařízení obsahuje obchodní prvek 
i prvky motivované důvody environmentální 
politiky. Článek 1 se týká obchodu, a proto 
je založen na článku 133 Smlouvy, zatímco 
ostatní články jsou založeny na čl. 175 
odst. 1.

(12) Nařízení obsahuje obchodní prvek 
i prvky motivované důvody environmentální 
politiky a ochrany zdraví. Článek 1 se týká 
obchodu, a proto je založen na článku 133 
Smlouvy, zatímco ostatní články jsou 
založeny na čl. 175 odst. 1.

Or. pl

Odůvodnění

Politika ochrany zdraví je v tomto nařízení stejně důležitá jako environmentální politika.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 13

(13) Cíle snížení vystavení účinkům rtuti 
pomocí zákazu vývozu a povinnosti 
skladování nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států vzhledem k účinku 
na pohyb zboží a fungování společného trhu, 
jakož i přeshraniční povaze znečištění rtutí, 
a proto jej může být dosaženo pouze na 
úrovni Společenství. Společenství proto 
může přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity, jak je stanoveno v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřesahuje toto nařízení rámec toho, 
co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

(13) Cíle snížení vystavení účinkům rtuti 
pomocí zákazu vývozu a povinnosti 
dočasného skladování před konečným 
odstraněním ve zpevněné formě nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států vzhledem k účinku na pohyb zboží 
a fungování společného trhu, jakož i 
přeshraniční povaze znečištění rtutí, a proto 
jej může být dosaženo pouze na úrovni 
Společenství. Společenství proto může
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity, jak je stanoveno v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřesahuje toto nařízení rámec toho, 
co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
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Or. en

Odůvodnění

Kovová rtuť je kapalina. Je třeba vyjasnit, že skladování kapalné rtuti je možné jen dočasně. 
Její konečné odstranění by mělo být možné jen ve zpevněné formě. Jsou vyvinuty průmyslové 
postupy na zpevnění rtuti a v nejbližších letech by měly být k dispozici.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 42
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2011.

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. ledna 2008.

Or. de

Odůvodnění

Čím déle bude zavedení zákazu odkládáno, tím více rtuti může být vyvezeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 43
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2011.

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti 
s koncentrací rtuti nad 5 % hmotnostních 
ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2008.

Or. en

Odůvodnění

Rtuť a její sloučeniny jsou vysoce toxické pro lidi i pro zvířata. Sloučeniny rtuti s koncentrací 
rtuti nad 5 %, jakož i cinabarit, by měly být rovněž zahrnuty do tohoto zákazu s cílem zabránit 
nepřímým vývozům rtuti. 

Největší zásoby rtuti má průmyslové odvětví vyrábějící chlor a alkalické hydroxidy. Podle 
rozhodnutí PARCOM 90/3 mají být rtuťové elektrolyzéry v tomto odvětví postupně do roku 
2010 vyřazeny. Čekat se zákazem vývozu do roku 2011 by bylo téměř výsměchem, neboť by to 
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umožnilo veškerou rtuť vyřazenou před tímto datem z provozu vyvézt, často s ničivými 
důsledky pro třetí země (např. otevřené zlaté doly).

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 44
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2011.

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti s obsahem 
rtuti nad 1 % hmotnostní ze Společenství 
bude zakázán ode dne 1. července 2008.

Or. en

Odůvodnění

Právní úprava by měla obsahovat rovněž zákaz vývozu cinabaritu a sloučenin rtuti. Rtuť je 
jedním z nejnebezpečnějších kovových prvků. A jelikož EU je jedním z největších vývozců rtuti 
na světě, měl by zákaz vstoupit v platnost co nejdříve, nejpozději 1. července 2008.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 45
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2011. 

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a kalomelu (CAS RN 10112-
91-1) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2010.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu omezení vývozu rtuti by měl být rovněž zakázán vývoz rudy rtuti a cinabaritu. 
Přeměna kovové rtuti na kalomel je levná a snadno proveditelná, kalomel by mohl být snadno 
přeměněn na kovovou rtuť mimo EU, a proto by měl být rovněž zakázán i vývoz kalomelu.

Usnesení Evropského parlamentu o Strategii Společenství týkající se rtuti (2005/2050(INI)) 
přijaté v březnu roku 2006 požaduje zákaz vývozu od roku 2010.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 46
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6) ze Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2011.

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti ze 
Společenství bude zakázán ode dne 
1. ledna 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 47
Článek 1a (nový)

Vývoz výrobků obsahujících rtuť, které 
nesmějí být umístěny na trh v Evropské 
unii, bude zakázán ode dne 
1. července 2008.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 48
Článek 1a (nový)

Vývoz výrobků obsahujících rtuť, které 
nesmějí být umístěny na trh v Evropské 
unii, bude zakázán ode dne 1. ledna 2009.

Or. en

Odůvodnění

Stejná formulace jako ve směrnici o měřicím vybavení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 49
Článek 1a (nový)
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Vývoz výrobků obsahujících rtuť, jejichž 
prodej nebo distribuce není v EU povolena, 
bude zakázán ode dne 1. ledna 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 50
Článek 1a (nový)

Dovoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti 
s koncentrací rtuti nad 5 % hmotnostních 
do Společenství bude zakázán ode dne 
1. července 2008.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz vývozu by měl být doplněn obdobným zákazem dovozu platným ve stejné době. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 51
Článek 1b (nový)

 Dovoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti do 
Společenství bude zakázán ode dne
1. ledna 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 52
Článek 1a (nový)

Dovoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a kalomelu (CAS RN 10112-
91-1) do Společenství bude zakázán ode dne 
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1. července 2010.
Svou poptávku po rtuti by členské státy 
měly pokrýt využitím odpadů a surovin.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz dovozu rtuti zajistí, že poptávka EU po rtuti bude pokryta využitím odpadu a surovin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 53
Článek 2

Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu, rtuť získávaná 
z čištění zemního plynu a rtuť získávaná 
jako vedlejší produkt z neželezných kovů 
z důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného článku 1 skladována v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu či která je získávána 
z cinabaritu, rtuť opětovně získávaná při
čištění zemního plynu a rtuť opětovně
získávaná jako vedlejší produkt 
z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti 
bude ode dne stanoveného v článku 1 
skladována dočasně, před konečným 
odstraněním ve zpevněné formě, v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Značné množství cinabaritu, které bylo již opětovně získáno, nebylo ještě dále zpracováno. 
Aby se zabránilo dalším dodávkám rtuti získávané z rudy na trh, měly by se povinnosti 
skladování vztahovat i na tuto rtuť. 

Kovová rtuť je kapalina. Je třeba vyjasnit, že skladování kapalné rtuti je možné jen dočasně. 
Její konečné odstranění by mělo být možné jen ve zpevněné formě. Jsou vyvinuty průmyslové 
postupy na zpevnění rtuti a v nejbližších letech by měly být k dispozici.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 54
Článek 2
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Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu, rtuť získávaná 
z čištění zemního plynu a rtuť získávaná 
jako vedlejší produkt z neželezných kovů 
z důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného článku 1 skladována v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Členské státy zajistí, že kovová rtuť, která se 
již nepoužívá v průmyslu výroby chloru 
a alkalických hydroxidů či která je 
získávána z cinabaritu, rtuť opětovně
získávaná z čištění zemního plynu a rtuť 
opětovně získávaná jako vedlejší produkt 
z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti 
bude ode dne stanoveného v článku 1 
skladována a nakonec odstraněna v rámci 
Společenství způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí, a to ve 
vhodných zařízeních, která k tomu splňují 
příslušné podmínky, a že k ní bude 
připojeno posouzení bezpečnosti a příslušné 
povolení v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Technologie bezpečného odstraňování kapalné rtuti není doposud na trhu k dispozici. Musíme 
proto prozatím považovat uskladnění kapalné rtuti za dočasné. Jakmile bude technologie 
k dispozici, dočasně skladovaná kovová rtuť bude muset být bezpečně odstraněna v rámci 
Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 55
Článek 2

Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu, rtuť získávaná 
z čištění zemního plynu a rtuť získávaná 
jako vedlejší produkt z neželezných kovů 
z důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného článku 1 skladována v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Členské státy zajistí, že kovová rtuť, která se 
již nepoužívá v průmyslu výroby chloru 
a alkalických hydroxidů či která je 
získávána z cinabaritu, rtuť opětovně
získávaná z čištění zemního plynu a rtuť 
opětovně získávaná jako vedlejší produkt 
z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti 
bude ode dne stanoveného v článku 1 
skladována v kvalitě a koncentraci 
způsobem, který je bezpečný pro lidské 
zdraví a životní prostředí, a to ve vhodných 
zařízeních, která k tomu splňují příslušné 
podmínky, a že k ní bude připojeno 
posouzení bezpečnosti a příslušné povolení 
v souladu s tímto nařízením.
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Než bude zvolena jakákoli jiná alternativa, 
měla by být vzata v úvahu možnost ustavení 
centralizovaného místa bezpečného 
skladování stávajících zásob kovové rtuti 
nebo kovové rtuti jako vedlejšího produktu 
evropského průmyslu.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s přístupem, který schválil Parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2006 
o Strategii Společenství, týkající se rtuti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 56
Článek 2

Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu, rtuť získávaná 
z čištění zemního plynu a rtuť získávaná 
jako vedlejší produkt z neželezných kovů 
z důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného článku 1 skladována v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kovová rtuť, která se již nepoužívá v chlor-
alkalickém průmyslu, rtuť získávaná 
z čištění zemního plynu a rtuť získávaná 
jako vedlejší produkt z neželezných kovů 
z důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného v článku 1 přepravována a 
skladována v kvalitě a koncentraci 
způsobem, který je bezpečný pro lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Často představuje jak skladování, tak přeprava spolu s odpovídajícími preventivními 
opatřeními nedílnou součást provozu chlor-alkalického, důlního a hutního průmyslu, přičemž 
jedním z jejich cílů je co nejvíce omezit negativní vliv rtuti na životní prostředí a lidské zdraví. 

Pozměňovací návrh, který předkládají María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez 
Martínez

Pozměňovací návrh 57
Čl. 2 odst. 1a (nový)

Než bude zvolena jakákoli jiná alternativa, 
měla by se zvážit možnost využít Almadén 
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jako místo pro bezpečné skladování 
stávajících zásob kovové rtuti nebo kovové 
rtuti jako vedlejšího průmyslového 
produktu z celé Evropy, avšak nikoliv 
odpadních výrobků obsahujících rtuť, a tak 
využít místní infrastrukturu, pracovní síly 
a technologické zkušenosti.

Or. es

Odůvodnění

Rtuť musí být skladována bezpečně v souladu s pravidly bezpečného dlouhodobého řízení 
životního prostředí. Parlament sám ve svém usnesení o strategii Společenství týkající se rtuti 
zdůraznil, že „by se měla zvážit možnost využít Almadén jako místo pro bezpečné uskladnění 
stávajících zásob rtuti ve formě kovu nebo rtuti jako vedlejšího průmyslového produktu z celé 
Evropy, avšak nikoliv odpadních výrobků obsahujících rtuť, a tak využít místní infrastrukturu, 
pracovní síly a technologické zkušenosti“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 58
Článek 2a (nový)

Konečné odstranění rtuti v kapalné formě 
bude zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení bezpečnosti pro podzemní skladování podle rozhodnutí 2003/33/ES jasně stanoví, 
že pro přijatelnost odpadu „nemají být při posuzování dlouhodobých rizik ukládání odpadu 
brány v úvahu obaly a vnitřní výplně pro jejich omezenou životnost“. Z toho samo sebou 
vyplývá, že konečné odstranění kovové rtuti v kapalné formě je nepřijatelné. V zájmu jasnosti 
by to však mělo být v tomto nařízení jednoznačně stanoveno. Jsou vyvinuty průmyslové 
postupy na zpevnění rtuti a v nejbližších letech by měly být k dispozici.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 59
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 1

1. Odchylně od bodu a) čl. 5 odst. 3 
směrnice 1999/31/ES může být kovová rtuť, 

1. Odchylně od bodu a) čl. 5 odst. 3 
směrnice 1999/31/ES musí být kovová rtuť, 
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která je považována za odpad, skladována 
v odpovídajícím bezpečnostním obalu:

která je považována za odpad, skladována 
v odpovídajícím bezpečnostním obalu

a) buď v podzemním solném dole 
upraveném pro odstraňování odpadů;

a) vypouští se

b) nebo v zařízení výhradně určeném 
a vybaveném pro dočasné skladování 
kovové rtuti před jejím konečným 
odstraněním.

v nadzemních zařízeních výhradně 
určených a vybavených pro dočasné 
skladování kovové rtuti s možností 
opětovného vyjmutí před jejím konečným 
odstraněním ve zpevněné formě.

Or. en

Odůvodnění

Z návrhu není zřejmé, zda Komise hodlá umožnit skladování kovové rtuti v podzemních 
solných dolech nebo její konečné odstranění v těchto dolech. Skladování v podzemních dolech 
se často stává trvalým. Sejde z očí – sejde z mysli! Konečné odstranění kovové rtuti v kapalné 
formě je však nepřijatelné a je v jednoznačném rozporu s rozhodnutím 2003/33/ES, které 
stanoví, že pro přijatelnost odpadu „nemají být při posuzování dlouhodobých rizik ukládání 
odpadu brány v úvahu obaly a vnitřní výplně pro jejich omezenou životnost“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 60
Článek 3 odst. 1 písm. a)

a) buď v podzemním solném dole
upraveném pro odstraňování odpadů; 

a) buď v podzemním zařízení upraveném 
pro odstraňování odpadů rtuti;

Or. en

Odůvodnění

Skladování odpadové rtuti v solných dolech nemusí být vhodné, avšak jiná místa, jako jsou 
anhydritové nebo rtuťové doly, mohou být dostupná a vhodná; v zájmu těchto možností je 
třeba více pružnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 61
Čl. 3 odst. 1 písm. ba) (nové)

(ba) v zařízení pro výrobu chloru, které je 
povoleno podle směrnice o integrované 
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prevenci a omezování znečištění (96/61/ES) 
(oddíl 4.2 písm. a) přílohy I této směrnice) a 
jehož součástí je vybavení pro dočasné 
skladování kovové rtuti před jejím 
konečným odstraněním.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 62
Čl. 3 odst. 2

2. Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 nesmějí příslušné orgány 
místa určení a místa odeslání vznést námitky 
proti přepravě kovové rtuti, která je 
považována za odpad, na základě důvodů, že 
plánovaná přeprava nebo odstranění by 
nebyly v souladu s opatřeními, která byla 
přijata k provádění zásad blízkosti, priority 
využití a soběstačnosti.

2. Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 nesmějí příslušné orgány 
místa určení a místa odeslání vznést námitky 
proti přepravě kovové rtuti, která je 
považována za odpad a která je určena 
k dočasnému uskladnění na základě 
důvodů, že plánovaná přeprava by nebyly 
v souladu s opatřeními, která byla přijata 
k provádění zásad blízkosti, priority využití 
a soběstačnosti.

Or. en

Odůvodnění

Konečné odstranění kovové rtuti by mělo být možné jen ve zpevněné formě. Postupy tohoto 
zpevnění však budou k dispozici až za několik let. Dokud nebudou tyto postupy k dispozici, 
může být kovová rtuť přepravována jen za účelem dočasného skladování. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 63
Čl. 4 odst. 1

1. Posouzení bezpečnosti, které má být 
provedeno v souladu s rozhodnutím 
2003/33/ES pro skladování v podzemním 
solném dole upraveném pro skladování 
odpadů, musí zahrnovat zejména další 
rizika vyplývající z povahy a dlouhodobého 
chování kovové rtuti a jejího 
bezpečnostního obalu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Skladování v podzemních dolech se často stává trvalým. Sejde z očí – sejde z mysli! Konečné 
odstranění kovové rtuti v kapalné formě je však nepřijatelné a je v jednoznačném rozporu 
s rozhodnutím 2003/33/ES, které stanoví, že pro přijatelnost odpadu „nemají být při 
posuzování dlouhodobých rizik ukládání odpadu brány v úvahu obaly a vnitřní výplně pro 
jejich omezenou životnost“. Vzhledem k zákazu těchto konečných odstranění není potřeba
přijímat posouzení bezpečnosti podle rozhodnutí 2003/33/ES. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 64
Čl. 4 odst. 2

2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 
ochrany životního prostředí rovnocennou 
s úrovní zajištěnou rozhodnutím 2003/33/ES 
se provede a předloží příslušnému orgánu 
pro dočasné skladování v zařízení výhradně 
určeném a vybaveném pro skladování 
kovové rtuti.

2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 
ochrany životního prostředí rovnocennou 
s úrovní zajištěnou rozhodnutím 2003/33/ES 
se provede a předloží příslušnému orgánu 
pro dočasné skladování v nadzemním
zařízení výhradně určeném a vybaveném pro 
dočasné skladování kovové rtuti s možností 
opětovného vyjmutí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že dočasné skladování kovové rtuti musí probíhat nad zemí 
s možností opětovného vyjmutí umožňující konečné odstranění po zpevnění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 65
Čl. 4 odst. 2

2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 
ochrany životního prostředí rovnocennou 
s úrovní zajištěnou rozhodnutím 2003/33/ES 
se provede a předloží příslušnému orgánu 
pro dočasné skladování v zařízení výhradně 
určeném a vybaveném pro skladování 
kovové rtuti.

2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 
ochrany zdraví a ochrany životního 
prostředí rovnocennou s úrovní zajištěnou 
rozhodnutím 2003/33/ES se provede 
a předloží příslušnému orgánu pro dočasné 
skladování v zařízení výhradně určeném 
a vybaveném pro skladování kovové rtuti.

Or. pl

Odůvodnění

Politika ochrany zdraví je v tomto nařízení stejně důležitá jako politika ochrany životního 
prostředí. Posouzení bezpečnosti by proto mělo zahrnovat rovněž vliv rtuti na zdraví. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 66
Čl. 4 odst. 3

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro podzemní solný 
důl nebo zařízení výhradně určené 
a vybavené pro dočasné skladování kovové 
rtuti musí obsahovat požadavky na 
pravidelné vizuální kontroly kontejnerů 
a instalaci příslušného zařízení na detekci 
par za účelem zjištění jakéhokoli úniku.

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro nadzemní zařízení 
výhradně určené a vybavené pro dočasné 
skladování kovové rtuti musí obsahovat 
požadavky na pravidelné vizuální kontroly 
kontejnerů a instalaci příslušného zařízení na 
detekci par za účelem zjištění jakéhokoli 
úniku. Rtuť musí být uložena tak, aby bylo 
možné její opětovné vyjmutí za účelem 
bezpečného konečného odstranění.

Or. en

Odůvodnění

Dočasné uskladnění kovové rtuti by nemělo probíhat v solných dolech. Měla by být 
skladována jen v zařízeních k tomu účelu určených, a to nad zemí a s možností opětovného 
vyjmutí umožňující konečné odstranění po zpevnění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 67
Čl. 4 odst. 3

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro podzemní solný 
důl nebo zařízení výhradně určené 
a vybavené pro dočasné skladování kovové 
rtuti musí obsahovat požadavky na 
pravidelné vizuální kontroly kontejnerů 
a instalaci příslušného zařízení na detekci 
par za účelem zjištění jakéhokoli úniku.

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro podzemní solný 
důl nebo zařízení výhradně určené 
a vybavené pro dočasné skladování kovové 
rtuti musí obsahovat požadavky na 
nepřetržité vizuální a systematické kontroly 
kontejnerů a instalaci příslušného zařízení na 
detekci par za účelem zjištění jakéhokoli 
úniku.

Or. es

Odůvodnění

Kontroly skladovacích zařízení musejí být nepřetržité. Pravidelné kontroly nejsou přijatelnou 
možností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 68
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Během dočasného skladování zůstane 
odpovědnost na vlastníku skladovacího 
zařízení. Aby byl zajištěn dostatek 
finančních prostředků na údržbu spojenou 
s dočasným skladováním a na konečné 
odstranění rtuti, založí členské státy za 
tímto účelem fond. Fond bude vytvořen na 
základě příspěvků, které poskytne průmysl 
výroby chloru a alkalických hydroxidů 
a jež budou úměrné množství rtuti zaslané 
na uskladnění. Podniky v průmyslovém 
odvětví, které získávají rtuť jako vedlejší 
produkt čištění zemního plynu nebo jako 
vedlejší produkt z neželezných kovů z důlní 
a hutní činnosti, budou do tohoto fondu 
rovněž přiměřeně přispívat.
Při zaslání rtuti na konečné odstranění 
podle článku 5 převezmou členské státy za 
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odstranění administrativní a finanční 
odpovědnost.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s přístupem, který schválil Parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2006 
o Strategii Společenství, týkající se rtuti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 69
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Během dočasného skladování zůstane 
odpovědnost za bezpečné skladování na 
vlastníku skladovacího zařízení. Aby byl 
zajištěn dostatek finančních prostředků na 
konečné odstranění rtuti, založí členské 
státy za tímto účelem fond. Fond bude 
vytvořen na základě poplatků, které 
poskytne průmysl výroby chloru 
a alkalických hydroxidů a které budou 
úměrné množství rtuti zaslané na dočasné 
uskladnění. Při zaslání rtuti na konečné 
odstranění ve zpevněné formě převezmou 
členské státy za odstranění administrativní 
odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ by měla finanční odpovědnost za bezpečné 
konečné odstranění spočívat na těch, kdo vytvářejí rtuťový odpad.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 70
Článek 4b (nový)

Článek 4b
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1. Podniky působící v chlor-alkalickém 
průmyslu budou předkládat následující 
údaje, týkající se vyřazování rtuti v daném 
roce, Evropské komisi a příslušným 
orgánům dotčených členských států:
- co nejpřesnější odhady celkového 

množství rtuti, která je stále v užívání,
- množství opětovně získané rtuti při 

zavření nebo restrukturalizaci chlor-
alkalických podniků,

- množství odeslané do jednotlivých
zařízení k dočasnému skladování,

- místo a kontaktní údaje všech 
skladovacích zařízení,

- převozy do jiných chlor-alkalických 
podniků v Evropské unii za účelem 
provozu pokračujících elektrolyzérů, 

- množství dočasně skladované v rámci 
odpovědnosti původního majitele za 
účelem provozu pokračujících 
elektrolyzérů.

2. Dotčené podniky v průmyslovém odvětví, 
které získávají rtuť čištěním zemního plynu 
nebo jako vedlejší produkt z neželezných 
kovů z důlní a hutní činnosti, budou 
předkládat následující údaje, týkající se 
získané rtuti v daném roce, Evropské 
komisi a příslušným orgánům dotčených 
členských států:
- množství získané rtuti,
- množství odeslané do jednotlivých 

zařízení ke skladování,
- místo a kontaktní údaje všech 

skladovacích zařízení.
3. Dotčené podniky zašlou příslušné údaje 
uvedené v odstavcích 1 a 2 poprvé do 
31. května ...*, a pak každý rok do 
31. května daného roku.
4. Komise zveřejní v souladu s nařízením 
(ES) č. 1367/2006 informace uvedené 
v odstavci 3.
* roku následujícího po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Chlor-alkalický průmysl se dobrovolně zavázal poskytovat údaje o vyřazování rtuťových 
elektrolyzérů Evropské komisi. Tyto údaje jsou však nezbytné z hlediska vymáhání tohoto
nařízení, a měly by proto být do tohoto nařízení začleněny. Totéž by mělo platit pro ostatní 
průmyslová odvětví, která získávají rtuť. Tyto údaje by měly být poskytnuty Evropské komisi 
a příslušným orgánům dotčených členských států a měly by být zveřejněny v souladu 
s nařízením o přístupu k informacím o životním prostředí pro orgány Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 71
Článek 5

Komise zorganizuje výměnu informací mezi 
členskými státy a příslušnými odvětvími. 

Komise zorganizuje do 30. června 2010
výměnu informací mezi členskými státy 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 

Touto výměnou informací se zejména zjistí 
potenciální nutnost rozšíření zákazu vývozu 
na sloučeniny rtuti a výrobky obsahující 
rtuť, rozšíření povinnosti skladování na 
kovovou rtuť z jiných zdrojů a časového 
omezení skladování v zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti. 

Touto výměnou informací se zejména zjistí 
nutnost rozšíření povinnosti skladování na 
kovovou rtuť z jiných zdrojů a časového 
omezení skladování v podzemním solném 
dole či nadzemním zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti. 

Výměna informací provede rozbor výsledků 
úvah o využití Almadénu jakožto místa pro 
bezpečné skladování stávajících zásob 
kovové rtuti nebo kovové rtuti jako 
vedlejšího produktu evropského průmyslu 
v souladu s článkem 2 tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ by měla finanční odpovědnost za bezpečné 
konečné odstranění spočívat na těch, kdo vytvářejí rtuťový odpad.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 72
Článek 5
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Komise zorganizuje výměnu informací mezi 
členskými státy a příslušnými odvětvími.

Komise bude organizovat pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 
K výměně informací bude docházet 
nejméně jedenkrát ročně. První výměna 
informací se uskuteční do 30. června 2009.

Touto výměnou informací se zejména zjistí 
potenciální nutnost rozšíření zákazu vývozu 
na sloučeniny rtuti a výrobky obsahující 
rtuť, rozšíření povinnosti skladování na 
kovovou rtuť z jiných zdrojů a časového 
omezení skladování v zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti.

Touto výměnou informací se zejména zjistí 
nutnost rozšíření zákazu vývozu na 
sloučeniny rtuti s koncentrací rtuti menší 
než 5 % hmotnostních, rozšíření povinnosti 
dočasného skladování na kovovou rtuť 
z jiných zdrojů, časového omezení 
skladování v nadzemním zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti s možností 
opětovného vyjmutí a přiměřeného 
konečného odstranění rtuti ve zpevněné 
formě.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že výměna informací představuje trvalý proces. Měla by se především 
zaměřit na otázky, které toto nařízení doposud neřeší. 

Pozměňovací návrh, který předkládají María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez 
Martínez

Pozměňovací návrh 73
Čl. 5 odst. 2a (nový)

Při této výměně informací se analyzují 
výsledky úvah o Almadénu jako místě, kde 
se bude nacházet bezpečné úložiště 
stávajících zásob kovové rtuti nebo kovové 
rtuti získané jako vedlejší produkt v 
průmyslové výrobě v Evropě ve smyslu 
článku 2 tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 74
Článek 5a (nový)

Každý rok počínaje1 poskytnou členské 
státy Komisi veškeré příslušné informace 
související s vyřazovanou rtutí, a to 
zejména:
a) odhad celkového množství rtuti, která je 
stále v užívání;
b) množství opětovně získané rtuti při 
zavření nebo restrukturalizaci chlor-
alkalických podniků;
c) množství odeslané do jednotlivých 
zařízení ke skladování;
d) místo a kontaktní údaje všech 
skladovacích zařízení;
e) převozy do jiných chlor-alkalických 
podniků v Evropské unii za účelem provozu 
pokračujících elektrolyzérů;
f) množství dočasně skladované v rámci 
odpovědnosti původního majitele za účelem 
provozu pokračujících elektrolyzérů.
1 rokem následujícím po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění sledování tohoto nařízení a bezpečného skladování rtuti je důležité, aby 
měla Evropská komise tyto informace k dispozici. Oddíl o dobrovolném závazku ohledně 
poskytování informací Komisi je zahrnut v samotném nařízení. Dobrovolné dohody proto 
nebudou nadále potřebné. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 75
Článek 6 odst. 2

2. Nejpozději do 30. listopadu 2014 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem stanoveným 
v prvním pododstavci.

2. Nejpozději do 30. listopadu 2012 předloží
členské státy Komisi podrobné informace 
o využívání a obchodu se rtutí, cinabaritem 
a kalomelem. Budou informovat Komisi 
o uplatňování tohoto nařízení a jeho účinky 
na trh na příslušném území. Komise zveřejní 
tyto informace ve stručné zprávě do 
jednoho roku od jejich předložení ze strany 
členských států. Na žádost Komise předloží 
členské státy tyto informace přede dnem 
stanoveným v prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

V rámci zákazu je nezbytné, aby se co nejdříve všem zúčastněným stranám dostalo potřebných 
informací o tomto zákazu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 76
Čl. 6 odst. 2

2. Nejpozději do 30. listopadu 2014 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem stanoveným 
v prvním pododstavci.

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem stanoveným 
v prvním pododstavci.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s výše uvedenými změnami by měl být stanoven dřívější termín pro předkládání 
informací.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 77
Článek 6 odst. 2

2. Nejpozději do 30. listopadu 2014 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem stanoveným 
v prvním pododstavci.

2. Nejpozději do 30. listopadu 2011 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem stanoveným 
v prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Má-li zákaz vývozu nabýt účinnosti již v roce 2008, není důvod odkládat povinnost členských 
států informovat Komisi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 78
Článek 6 odst. 3

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

a) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti vstupující na území Společenství nebo 
z něj vystupující;

vypouští se

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, se kterou se obchoduje přes hranice, 
v rámci Společenství.

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti 
s koncentrací rtuti nad 5 % hmotnostních, 
se kterými se obchoduje přes hranice, 
v rámci Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Písm. 3a: Oprava technické chyby v návrhu Komise: s ohledem na navrhovaný zákaz vývozu 
kovové rtuti nemá význam požadovat od členských států, aby ohlašovaly množství kovové rtuti 
vystupující z území Společenství. Podobně, pokud budou přijaty pozměňovací návrhy na zákaz 
dovozu, které mezi jinými předkládá zpravodaj, nebude potřebné ohlašovat množství rtuti 
vstupující do Společenství. 
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Písm. 3b: Rozšíření rozsahu ohlašování v souladu s rozšířením rozsahu zákazu vývozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 79
Článek 6 odst. 3

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

a) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti vstupující na území Společenství nebo 
z něj vystupující;

a) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, cinabaritu a kalomelu vstupujících na 
území Společenství nebo z něj vystupující;

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, se kterou se obchoduje přes hranice, 
v rámci Společenství.

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, cinabaritu a kalomelu, se kterými se 
obchoduje přes hranice, v rámci 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 80
Čl. 6 odst. 3 písm. b)

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, se kterou se obchoduje přes hranice, 
v rámci Společenství. 

b) o objemech, cenách, zemi původu a zemi 
určení, jakož i o zamýšleném použití kovové 
rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti s obsahem 
rtuti přesahujícím 1 % hmotnostní, se 
kterými se obchoduje přes hranice, v rámci 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Právní úprava by měla rovněž obsahovat zákaz vývozu cinabaritu a sloučenin rtuti.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Pilar Ayuso a María Sornosa Martínez, Miguel Angel 
Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 81
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Šest měsíců před nabytím účinnosti 
zákazu vývozu ve smyslu článku 1 tohoto 
nařízení Komise posoudí účinnost a dopad 
kompenzačních opatření, jejichž cílem je 
umožnit oblastem, které jsou postiženy 
uzavřením rtuťových dolů, přijmout 
realistická hospodářská a sociální řešení.

Or. es

Odůvodnění

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”.


