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Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης + Carl Schlyter

Τροπολογία 25
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών 
μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή 
αποθήκευσή του

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών 
μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή 
αποθήκευσή του, μεταλλεύματος 
κιννάβαρης, ενώσεων του υδραργύρου και 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαγορεύεται η εξαγωγή μόνο για τα προϊόντα που είναι ήδη απαγορευμένα (Παπαδημούλης)

Συνέπεια των αλλαγών στο άρθρο 1 από τον ίδιο βουλευτή και από τον εισηγητή (Schlyter)
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 26
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών 
μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή 
αποθήκευσή του

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών 
μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή 
αποθήκευσή του, μεταλλεύματος 
κιννάβαρης, καλομέλα και ορισμένων 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 27
Πρόταση 1

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 133 και το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη μιας διπλής νομικής βάσης. Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλή νομική βάση μόνο εάν, 
κατ΄εξαίρεση, αποδειχθεί ότι η πράξη επιδιώκει ταυτόχρονα διάφορους σκοπούς, χωρίς ο ένας 
να είναι δευτερεύων ή σε έμμεση σχέση με τον άλλον. Δεν συμβαίνει εδώ κατί τέτοιο, εφόσον η 
ίδια η Επιτροπή αναφέρει στην αιτιολογική έκθεσή της ότι σκοπός του μέτρου είναι η προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (άρθρο 175 EΚ), και όχι ζητήματα εμπορικής 
πολιτικής (άρθρο 133 ΕΚ).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 28
Αιτιολογική αναφορά 1
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(1) Η ελευθέρωση υδραργύρου συνιστά, ως 
γνωστό, απειλή για τον πλανήτη, η οποία 
δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε εθνικό, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

(1) Η ελευθέρωση υδραργύρου συνιστά, ως 
γνωστό, απειλή για τον πλανήτη, η οποία 
δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε τοπικό,
εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάθεση υδραργύρου στο περιβάλλον και ο κίνδυνος που αυτό συνεπάγεται, έχει επιπτώσεις 
όχι μόνο σε επίπεδο κράτους ή περιφέρειας, αλλά και, ιδίως, σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές 
αρχές αποτελούν σημαντικό στοιχείο των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων εφόσον, στην 
πράξη, αυτές έχουν την ευθύνη για την ασφαλή αποθήκευση των αποβλήτων, ακόμη και των 
επικίνδυνων, όπως ο υδράργυρος (βλ. οδηγία 75/442/ΕΟΚ σχετικά με τα επικίνδυνα 
απόβλητα).

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 29
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

(3α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναγνώρισαν τα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί 
το κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου 
στην επαρχία του Almadén (Ισπανία) και 
θεώρησαν σκόπιμη τη λήψη των 
κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων 
ώστε η περιοχή αυτή να βρεί βιώσιμες 
λύσεις για το περιβάλλον, την απασχόληση 
και την οικονομική δραστηριότητά της. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 
σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για 
τον υδράργυρο1, διατύπωσε την άποψη ότι 
τα μεταλλεία του Almadén θα αποτελούσαν 
μια καλή θέση για την ασφαλή αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.
__________________
1 ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 128.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει μια αναφορά στην επαρχία του Almadén, ιστορικού μεταλλείου 
παραγωγής υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
που αφορούσε τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 30
Αιτιολογική αναφορά 4

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου 
από την Κοινότητα πρέπει να 
απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί 
σημαντικά η προσφορά υδραργύρου 
παγκοσμίως.

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και καλομέλα
από την Κοινότητα πρέπει να 
απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί 
σημαντικά η προσφορά υδραργύρου 
παγκοσμίως.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς την τροπολογία στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 31
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

(4a) Η εισαγωγή μεταλλικού υδραργύρου 
και καλομέλα πρέπει να απαγορευθεί για να 
βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος 
και η δημόσια υγεία στην ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί απαγόρευση επί των εισαγωγών υδραργύρου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
ποσότητες υδραργύρου στην Ένωση και να ενθαρρυνθεί η ανάκτησή του από απόβλητα και 
πρώτες ύλες.
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Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 32
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

(4a) Για τον ίδιο λόγο, η εξαγωγή 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο των 
οποίων έχει ήδη απαγορευθεί, ή πρόκειται 
να απαγορευθεί η τοποθέτηση στην αγορά
της ΕΕ, πρέπει επίσης να απαγορεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου "απαγορευθεί" είναι ορθότερη, δεδομένου ότι κάτι μπορεί να υπόκειται σε 
περιορισμούς αλλά να μην είναι απαγορευμένο.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 33
Αιτιολογική αναφορά 6

(6) Προκειμένου να προβλεφθούν 
δυνατότητες ασφαλούς αποθήκευσης του 
υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πλέον 
στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί παρέκκλιση από το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 
26ης Απριλίου1999 περί υγειονομικής ταφής 
των αποβλήτων1, για ορισμένους τύπους 
χώρων υγειονομικής ταφής, και να 
κηρυχθούν ανεφάρμοστα για τη μη υπόγεια 
αποθήκευση τα κριτήρια του σημείου 2.4 
του παραρτήματος της απόφασης 
2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης

Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό 
κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής 
ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 
παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

(6) Η απόφαση 90/3 της PARCOM 
(Σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας 
ρύπανσης από πηγές ρύπων στην ξηρά) 
συμφωνούσε με τον στόχο να καταργηθούν 
σταδιακά, μέχρι το 2010, οι εγκαταστάσεις 
κυψελών υδραργύρου στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων. Προκειμένου να 
προβλεφθούν δυνατότητες ασφαλούς 
προσωρινής αποθήκευσης του υδραργύρου 
που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη 
βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων πριν από την 
οριστική διάθεσή του σε στερεοποιημένη 
μορφή, είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 
στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου1999 περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2, για 
ορισμένους τύπους χώρων υγειονομικής 
ταφής, και να κηρυχθούν ανεφάρμοστα για 

  
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 1.10.2003, σ. 1).
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 1.10.2003, σ. 1).
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την επιφανειακή ανακτήσιμη αποθήκευση 
τα κριτήρια του σημείου 2.4 του 
παραρτήματος της απόφασης 2003/33/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 
για τον καθορισμό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων 
στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα 
με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυψέλες υδραργύρου στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων συνιστούν, με διαφορά, τα 
μεγαλύτερα αποθέματα υδραργύρου στην ΕΕ. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να τεθεί η σταδιακή 
κατάργηση των κυψελών υδραργύρου στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, στο πλαίσιο της 
απόφασης 90/3 της PARCOM. 

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι υγρός. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η αποθήκευση υγρού 
υδραργύρου είναι αποδεκτή μόνο ως προσωρινή. Η τελική απόθεσή του πρέπει να γίνεται σε 
στερεά μορφή. Οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά 
χρόνια.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 34
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

 (6a) Για να προστατευθεί η ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ο υδράργυρος δεν 
θα πρέπει, κατά την τελική διάθεσή του, να 
βρίσκεται σε υγρή μορφή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της ασφάλειας της υπόγειας αποθήκευσης, σύμφωνα με την απόφαση
2003/33/ΕΚ, ορίζει σαφώς ότι, για την αποδοχή των αποβλήτων, "Λόγω του περιορισμένου 
χρόνου ζωής τους, τα δοχεία και η εσωτερική επένδυση του τοιχώματος των κοιλοτήτων δεν θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων λόγω της 
εναπόθεσης αποβλήτων". Είναι λοιπόν σαφές ότι η τελική διάθεση του υδραργύρου σε υγρή 
μορφή είναι απαράδεκτη. Για λόγους σαφήνειας, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον 
κανονισμό. Εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου βρίσκονται 
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αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά χρόνια..

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 35
Αιτιολογική αναφορά 7

(7) Για να εξασφαλιστεί αβλαβής 
αποθήκευση για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον, η αξιολόγηση της 
ασφάλειας που απαιτείται βάσει της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υπόγεια 
αποθήκευση θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
ειδικές διατάξεις και να εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση της μη υπόγειας
αποθήκευσης.

(7) Για να εξασφαλιστεί προσωρινή
αβλαβής αποθήκευση για την υγεία του 
ανθρώπου και για το περιβάλλον, η 
αξιολόγηση της ασφάλειας που απαιτείται 
βάσει της απόφασης 2003/33/ΕΚ για την 
υπόγεια αποθήκευση θα πρέπει να 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση της
επιφανειακής ανακτήσιμης αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με την τροποποίηση του άρθρου 3, που προτείνεται από τον ίδιο 
βουλευή. Η αποθήκευση υγρού υδραργύρου σε μεταλλεία ενέχει τον κίνδυνο της εκ των 
πραγμάτων μετατροπής της σε τελική διάθεση. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο και αντίθετο 
προς τις διατάξεις ασφάλειας της οδηγίας για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Η αποθήκευση 
θα πρέπει να είναι μόνο προσωρινή, να γίνεται σε επιφανειακές εγκαταστάσεις και ο 
υδράργυρος να είναι ανακτήσιμος.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 36
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

 (7a) Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων 
πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή και 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διάλυση 
των κυψελών υδραργύρου στις 
εγκαταστάσεις της, ώστε να διευκολύνει 
την εφαρμογή του κανονισμού. Οι 
βιομηχανικοί τομείς που ανακτούν 
υδράργυρο από τον καθαρισμό φυσικού 
αερίου ή ως παραπροϊόν από εργασίες 
εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων 
μετάλλων πρέπει επίσης να διαβιβάσουν τα 
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σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεσμεύθηκε εθελοντικά να προσφέρει στοιχεία όσον αφορά τη 
διάλυση των κυψελών υδραργύρου στην Επιτροπή. Τα στοιχεία όμως αυτά είναι καίριας 
σημασίας για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό μια σχετική αναφορά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 
βιομηχανικούς τομείς που ανακτούν υδράργυρο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να δημοσιοποιούνται, όπως ορίζει ο 
κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία για περιβαλλοντικά ζητήματα για τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 37
Αιτιολογική αναφορά 8

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων 
για τις εξαγωγές και την αποθήκευση 
υδραργύρου, με την επιφύλαξη των κανόνων 
ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως του 
άρθρου 81.

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εκτιμηθεί 
η ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών 
μέτρων για τις εισαγωγές, της εξαγωγές,την
προσωρινή αποθήκευση και την τελική 
διάθεση υδραργύρου, τις ενώσεις 
υδραργύρου και τα προϊόντα που περιέχουν 
υδράργυρο, με την επιφύλαξη των κανόνων 
ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως του 
άρθρου 81.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με 
την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων. Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται η 
εισαγωγή και η τελική διάθεση του υδραργύρου, καθώς και μέτρα σχετικά με τις ενώσεις 
υδραργύρου και τα προ$ϊόντα που περιέχουν υδράργυρο.
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Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 38
Αιτιολογική αναφορά 9

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που 
εκδίδουν για τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και με την εφαρμογή 
της παρούσας πράξης και τις επιπτώσεις της 
στην αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγησή της εν ευθέτω χρόνω.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που 
εκδίδουν για τις εγκαταστάσεις προσωρινής
αποθήκευσης, καθώς και με την εφαρμογή 
της παρούσας πράξης και τις επιπτώσεις της 
στην αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγησή της εν ευθέτω χρόνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η αποθήκευση του υδραργύρου δεν μπορεί να είναι παρά 
προσωρινή.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 39
Αιτιολογική αναφορά 12

(12) Ο κανονισμός περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο που αφορά το εμπόριο, καθώς και 
στοιχεία που υπαγορεύονται από λόγους 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Το άρθρο 1 
αφορά το εμπόριο και ως εκ τούτου 
βασίζεται στο άρθρο 133 της Συνθήκης, 
ενώ τα άλλα άρθρα βασίζονται στο άρθρο 
175 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(12) Ο κανονισμός υπαγορεύεται από 
λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη διπλής νομικής βάσης είναι αδικαιολόγητη. Πρώτον, η ίδια η Επιτροπή δηλώνει ότι 
στόχος της λήψης του μέτρου είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
(άρθρο 175), και όχι ζητήματα εμπορικής πολιτικής (άρθρο 133). Δεύτερον, η αναφορά στην 
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη Σύμβαση του Ρότερνταμ για 
την υποστήριξη της διπλής νομικής βάσης δεν είναι είναι σωστή. Η Σύμβαση του Ρότερνταμ 
θεσπίζει ένα εμπορικό καθεστώς, ενώ ο παρών κανονισμός εγκαινιάζει μια απαγόρευση 
εμπορίας, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Αιτιολογική αναφορά 12

(12) Ο κανονισμός περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο που αφορά το εμπόριο, καθώς και 
στοιχεία που υπαγορεύονται από λόγους 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Το άρθρο 1 
αφορά το εμπόριο και ως εκ τούτου
βασίζεται στο άρθρο 133 της Συνθήκης, ενώ 
τα άλλα άρθρα βασίζονται στο άρθρο 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(12) Ο κανονισμός περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο που αφορά το εμπόριο, καθώς και 
στοιχεία που υπαγορεύονται από λόγους 
περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας 
της υγείας. Το άρθρο 1 αφορά το εμπόριο 
και ως εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 133 
της Συνθήκης, ενώ τα άλλα άρθρα 
βασίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 
της Συνθήκης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πολιτική για την προστασία της υγείας είναι εξίσου σημαντική με την περιβαλλοντική 
πολιτική στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 41
Αιτιολογική αναφορά 13

(13) Ο στόχος της μείωσης της έκθεσης σε 
υδράργυρο μέσω της απαγόρευσης των 
εξαγωγών και της επιβολής υποχρέωσης 
αποθήκευσης, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω του αντίκτυπου στη διακίνηση των 
εμπορευμάτων και στη λειτουργία της 
κοινής αγοράς, καθώς και λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της ρύπανσης 
από τον υδράργυρο. Μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο σε κοινοτικό επίπεδο. Η Κοινότητα 
δύναται επομένως να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας 
όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

(13) Ο στόχος της μείωσης της έκθεσης σε 
υδράργυρο μέσω της απαγόρευσης των 
εξαγωγών και της επιβολής υποχρέωσης 
προσωρινής αποθήκευσης πριν από την 
τελική διάθεση σε στερεοποιημένη μορφή
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη λόγω του αντίκτυπου 
στη διακίνηση των εμπορευμάτων και στη 
λειτουργία της κοινής αγοράς, καθώς και 
λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της 
ρύπανσης από τον υδράργυρο. Μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
Κοινότητα δύναται επομένως να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Δυνάμει της αρχής της 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει 
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όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι υγρός. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η αποθήκευση υγρού 
υδραργύρου είναι αποδεκτή μόνο ως προσωρινή. Η τελική διάθεσή του πρέπει να γίνεται σε 
στερεά μορφή. Οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά 
χρόνια.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 42
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιανουαρίου 2008, 
οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όσο μακρύτερη είναι η καθυστέρηση για την εφαρμογή της απαγόρευσης, τόσο περισσότερος 
υδράργυρος θα εξαχθεί.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 43
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2008, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και ενώσεις υδραργύρου με 
συγκέντρωση υδραργύρου άνω του 5% 5% 
βάρους προς βάρος (w/w) από την 
Κοινότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι 
ενώσεις υδραργύρου με συγκέντρωση άνω του 5%, καθώς και το μετάλλευμα κιννάβαρης, θα 
πρέπει να περιληφθούν στην απαγόρευση, ώστε να αποφευχθούν οι έμμεσες εξαγωγές 
υδραργύρου.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα υδραργύρου βρίσκονται στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων. 
Σύμφωνα με την Απόφαση 90/3 της PARCOM, οι κυψέλες υδραργύρου στον τομέα αυτόν θα 
καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2010. Αποτελεί σχεδόν κυνισμό η αναμονή μέχρι το 2011 για 
την απαγόρευση των εξαγωγών, εφόσον αυτό θα επέτρεπε την εξαγωγή όλων των ποσοτήτων 
υδραργύρου που θα έχουν ανακτηθεί μέχρι τότε, πολύ συχνά με καταστροφικές συνέπειες για τις 
τρίτες χώρες (π.χ. υπαίθρια μεταλλεία χρυσού).

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 44
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2008, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου με 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 1% 
(w/w) από την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθέτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και απαγόρευση εξαγωγής μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου. Ο υδράργυρος είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα 
μεταλλικά στοιχεία και, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υδραργύρου, η 
απαγόρευση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, το αργότερο την 1η Ιουλίου 2008.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 45
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2010, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και καλομέλα (CAS RN 10112-
91-1) από την Κοινότητα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μειωθούν οι εξαγωγές υδραργύρου, θα πρέπει να απαγορευθεί και η εξαγωγή του 
μεταλλεύματος υδραργύρου, δηλαδή της κιννάβαρης. Η μετατροπή του μεταλλικού υδραργύρου 
σε καλομέλα είναι φθηνή και εύκολη. Ο καλομέλας μπορεί, στη συνέχεια, να μετατραπεί σε 
υδράργυρο εκτός ΕΕ και, συνεπώς, η εξαγωγή καλομέλα πρέπει επίσης να απαγορευθεί.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον
υδράργυρο (2005/2050(INI)) που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010, ζητούσε την έναρξη της 
απαγόρευσης από το 2010.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 46
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιανουαρίου 2010, 
οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου από 
την Κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 47
Άρθρο 1 α (νέο)

Από 1ης Ιουλίου 2008, απαγορεύεται η 
εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και των οποίων η τοποθέτηση 
στην αγορά δεν επιτρέπεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 48
Άρθρο 1 α (νέο)
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Από 1ης Ιανουαρίου 2009, απαγορεύεται η 
εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και των οποίων η τοποθέτηση 
στην αγορά δεν επιτρέπεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια διατύπωση όπως στην οδηγία για τον εξοπλισμό μέτρησης.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 49
Άρθρο 1 α (νέο)

Από 1ης Ιανουαρίου 2010, απαγορεύεται η 
εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και των οποίων η πώληση ή 
διανομή δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 50
Άρθρο 1 α (νέο)

Από 1ης Ιουλίου 2008, απαγορεύεται η 
εισαγωγή στην Κοινότητα μεταλλικού 
υδραργύρου (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου με συγκέντρωση υδραργύρου 
πάνω από 5% βάρους προς βάρος (w/w).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εξαγωγής πρέπει να συμπληρωθεί από αντίστοιχη και ταυτόχρονη απαγόρευση 
εισαγωγής. 
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 51
Άρθρο 1 β (νέο)

 Από 1ης Ιανουαρίου 2010, απαγορεύεται η 
εισαγωγή στην Κοινότητα μεταλλικού 
υδραργύρου (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου.

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 52
Άρθρο 1 α (νέο)

Από 1ης Ιουλίου 2010, απαγορεύεται η 
εισαγωγή στην Κοινότητα μεταλλικού 
υδραργύρου (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και καλομέλα
(CAS RN 10112-91-1).
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις ανάγκες τους σε υδράργυρο από την 
ανάκτηση από απόβλητα και ακατέργαστα 
προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της εισαγωγής υδραργύρου θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση της ζήτησης από 
τον υδράργυρο που ανακτάται από απόβλητα και ακατέργαστα προϊόντα.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 53
Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων ή εξάγεται από
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προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της 
ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, κατά 
τρόπο αβλαβή για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον.

μετάλλευμα κιννάβαρης, ο υδράργυρος που 
ανακτάται από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που ανακτάται ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται προσωρινά, πριν από την 
τελική διάθεσή τους σε στερεοποιημένη 
μορφή, χωρίς μεταβολή της ποιότητας και 
της συγκέντρωσής τους, κατά τρόπο αβλαβή 
για την υγεία του ανθρώπου και για το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικές ποσότητες μεταλλεύματος κιννάβαρης έχουν ήδη εξορυχθεί, αλλά δεν έχουν υποστεί 
περαιτέρω κατεργασία. Για να αποφευχθεί η προσθήκη και άλλου υδραργύρου στην αγορά, 
μέσω της εξαγωγής του υδραργύρου από το μετάλλευμά του, η υποχρέωση αποθήκευσης θα 
πρέπει να επεκταθεί και στο μετάλλευμα αυτό. 

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι υγρός. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η αποθήκευση υγρού 
υδραργύρου είναι αποδεκτή μόνο ως προσωρινή. Η τελική διάθεσή του πρέπει να γίνεται σε 
στερεά μορφή. Οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά 
χρόνια.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 54
Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της 
ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, 
κατά τρόπο αβλαβή για την υγεία του 
ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
αποκτάται από το μετάλλευμα κιννάβαρης, 
ο υδράργυρος που ανακτάται από τον 
καθαρισμό του φυσικού αερίου και ο 
υδράργυρος που ανακτάται ως παραπροϊόν 
από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη 
σιδηρούχων μετάλλων αποθηκεύονται, 
χωρίς μεταβολή της ποιότητας και της 
συγκέντρωσής τους, κατά τρόπο αβλαβή για 
την υγεία του ανθρώπου και για το 
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περιβάλλον, σε κατάλληλες εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
πιστοποιητικό αξιολόγησης της ασφάλειας 
και τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο παρών 
κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία για την ασφαλή διάθεση του υγρού υδραργύρου δεν είναι εμπορικά διαθέσιμη 
ακόμη. Θα μπορύσαμε, συνεπώς, να δεχθούμε μια προσωρινή και μόνο αποθήκευση του υγρού 
υδραργύρου. Μόλις η τεχνολογία αυτή γίνει διαθέσιμη, ο προσωρινά αποθηκευμένος μεταλλικός 
υδράργυρος θα πρέπει να διατεθεί κατά τρόπο ασφαλή μέσα στην Κοινότητα.. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 55
Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της 
ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, κατά 
τρόπο αβλαβή για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
αποκτάται από το μετάλλευμα κιννάβαρης, 
ο υδράργυρος που ανακτάται από τον 
καθαρισμό του φυσικού αερίου και ο 
υδράργυρος που ανακτάται ως παραπροϊόν 
από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη 
σιδηρούχων μετάλλων αποθηκεύονται, 
χωρίς μεταβολή της ποιότητας και της 
συγκέντρωσής τους, κατά τρόπο αβλαβή για 
την υγεία του ανθρώπου και για το 
περιβάλλον, σε κατάλληλες εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
πιστοποιητικό αξιολόγησης της ασφάλειας 
και τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο παρών 
κανονισμός.
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε 
άλλης εναλλακτικής λύσης, θα ήταν 
σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
ορισμού ενός κεντρικού και ασφαλούς 
αποθηκευτικού χώρου για τα υπάρχοντα 
αποθέματα μεταλλικού υδραργύρου ή του 
δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που 
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ανακτάται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εφαρμόζει αυτό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβύλιο με το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 56
Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της 
ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, κατά 
τρόπο αβλαβή για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού 
αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
μεταφέρονται και αποθηκεύονται, χωρίς 
μεταβολή της ποιότητας και της 
συγκέντρωσής τους, κατά τρόπο αβλαβή για 
την υγεία του ανθρώπου και για το 
περιβάλλον.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο η αποθήκευση όσο και η μεταφορά, με τις κατάλληλες 
προφυλάξεις ασφάλειας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων της βιομηχανιών 
χλωρίου-αλκαλίων, εξόρυξης και τήξης, ένας από τους στόχους των οποίων είναι η 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών που έχει ο υδράργυρος για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 57
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε 
άλλης εναλλακτικής λύσης, θα ήταν 
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σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
ορισμού του Almadén ως ασφαλούς τόπου 
αποθήκευσης για τα υπάρχοντα αποθέματα 
μεταλλικού υδραργύρου ή του 
δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που 
ανακτάται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
- ποτέ όμως των προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε 
κατάλοιπα - , εκμεταλλευόμενοι έτσι τις 
υποδομές τα εργατικά χέρια και τις 
τεχνικές γνώσεις που εκεί υπάρχουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο ασφαλή και που θα σέβεται τους κανόνες 
μιας μακροπρόθεσμα υγιούς διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επισήμανε, για το θέμα αυτό, στο ψήφισμά του σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική για τον υδράργυρο, ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο ορισμού του 
Almadén ως ασφαλούς αποθηκευτικού χώρου για τα υπάρχοντα αποθέματα μεταλλικού 
υδραργύρου ή του δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που ανακτάται από την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία - ποτέ όμως των προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε 
κατάλοιπα - , εκμεταλλευόμενοι έτσι τις υποδομές τα εργατικά χέρια και τις τεχνικές γνώσεις 
που εκεί υπάρχουν.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 58
Άρθρο 2 α (νέο)

Απαγορεύεται η τελική διάθεση του 
υδραργύρου σε υγρή μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της ασφάλειας της υπόγειας αποθήκευσης, σύμφωνα με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ, ορίζει σαφώς ότι, για την αποδοχή των αποβλήτων, "Λόγω του περιορισμένου 
χρόνου ζωής τους, τα δοχεία και η εσωτερική επένδυση του τοιχώματος των κοιλοτήτων δεν θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων λόγω της 
εναπόθεσης αποβλήτων". Είναι λοιπόν σαφές ότι η τελική διάθεση του υδραργύρου σε υγρή 
μορφή είναι απαράδεκτη. Για λόγους σαφήνειας, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον 
κανονισμό. Εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά χρόνια.
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Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 59
Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος  1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που 
θεωρείται απόβλητο μπορεί να 
αποθηκεύεται, υπό κατάλληλες συνθήκες 
συγκράτησης:

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που 
θεωρείται απόβλητο αποθηκεύεται 
προσωρινά, υπό κατάλληλες συνθήκες 
συγκράτησης:

(a) είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο κατάλληλο 
για τη διάθεση αποβλήτων·
(β) είτε σε εγκατάσταση, η οποία 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν 
από την τελική του διάθεση.

σε επιφανειακή εγκατάσταση, η οποία 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου σε 
ανακτήσιμη μορφή πριν από την τελική του 
διάθεση σε στερεοποιημένη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν γίνεται σαφές από την πρόταση εάν η Επιτροπή θέλει να επιτρέψει την αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου σε υπόγεια αλατωρυχεία, ή την τελική του διάθεση εκεί. Πολύ συχνά, η 
αποθήκευση σε ορυχεία γίνεται εκ των πραγμάτων μόνιμη. Ωστόσο, η τελική διάθεση υγρού 
υδραργύρου σε ορυχεία δεν είναι αποδεκτή, διότι αντιβαίνει σαφώς την απόφαση 2003/33/EΚ, 
που ορίζει ότι για την αποδοχή των αποβλήτων σε υπόγεια αποθήκευση, "Λόγω του 
περιορισμένου χρόνου ζωής τους, τα δοχεία και η εσωτερική επένδυση του τοιχώματος των 
κοιλοτήτων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων 
κινδύνων λόγω της εναπόθεσης αποβλήτων".

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 60
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο κατάλληλο
για τη διάθεση αποβλήτων·

(α) είτε σε υπόγεια εγκατάσταση 
κατάλληλη για τη διάθεση αποβλήτων
υδραργύρου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου σε αλατωρυχεία ίσως να μην είναι εφικτή, αλλά άλλα 
μέρη, όπως τα ορυζχεία αυδρίτη ή υδραργύρου ενδέχεται να είναι διαθέσιμα και κατάλληλα. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να γίνει δυνατή η χρήση αυτών των εναλλακτικών 
λύσεων.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 61
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (β) α (νέο)

(βa) μια εγκατάσταση που είναι 
αδειοδοτημένη στη βάση της οδηγίας 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης (96/61/ΕΚ) για 
την παραγωγή χλωρίου (τμήμα 4.2 α του 
Παραρτήματος Ι στην οδηγία αυτή) και 
διαθέτει τον εξοπλισμό, ως μέρος αυτής 
της αδειοδοτημένης εγκατάστασης, για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου σε αναμονή της τελικής 
διάθεσής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις χλωρίου-αλκαλίων θα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύουν υδράργυρο 
επί τόπου, μέχρις ότου συμπληρωθεί η μετατροπή της παραγωγής τους ώστε να μην 
χρησιμοποιεί υδράργυρο, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει 
υδράργυρος στις δεξαμενές που διαλύονται και να επαναφορίζονται οι κυψέλες που βρίσκονται 
ακόμη σε λειτουργία. Εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι διαθέσιμα κατάλληλα υπόγεια σημεία 
αποθήκευσης, η μόνη άλλη λύση θα ήταν η επιφανειακή αποθήκευση των αποβλήτων 
υδραργύρου, σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έλεγχο, στη βάση της οδηγίας σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (96/61/ΕΚ), υπάρχει όμως ένα πρόβλημα 
όσον αφορά τον χρόνο παραμονής του υδραργύρου εκεί. Χρειάζεται, συνεπώς, μια ακόμα 
παρέκκλιση, ώστε να γίνει δυνατή η αποθήκευση του υδραργύρου σε ειδικές εγκαταστάσεις
άλλου τύπου για περισσότερο από ένα έτος.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 62
Άρθρο 3, παράγραφος 2
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2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, οι 
αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής 
δεν δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις 
για μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου 
θεωρούμενου ως αποβλήτου, με το 
αιτιολογικό ότι η προγραμματισμένη 
μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη με 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
εφαρμογή των αρχών της εγγύτητας, της 
κατά προτεραιότητα ανάκτησης και της 
αυτάρκειας.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, οι 
αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής 
δεν δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις 
για μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου 
θεωρούμενου ως αποβλήτου και που 
προορίζεται για προσωρινή αποθήκευση με 
το αιτιολογικό ότι η προγραμματισμένη 
μεταφορά δεν είναι σύμφωνη με τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των 
αρχών της εγγύτητας, της κατά 
προτεραιότητα ανάκτησης και της 
αυτάρκειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μεταλλικός υδράργυρος πρέπει να οδηγείται σε τελική διάθεση μόνο σε στερεοποιημένη 
μορφή. Οι διαδικασίες για τη στερεοποίηση αυτή θα είναι διαθέσιμες σε μερικά χρόνια. Μέχρι 
τότε, οι μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου θα πρέπει να γίνονται μόνο με σκοπό την 
αποθήκευσή του.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 63
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Η αξιολόγηση της ασφάλειας που πρέπει 
να διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ για την αποθήκευση σε 
υπόγειο αλατωρυχείο, κατάλληλο για την 
αποθήκευση αποβλήτων, καλύπτει 
ειδικότερα τους επιπλέον κινδύνους που 
οφείλονται στη φύση και στη 
μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του 
μεταλλικού υδραργύρου, καθώς και στις 
συνθήκες συγκράτησής του.

Διαγράφεται

Or. en

  
1 ΕΕ L 190 της12.7.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 190 της12.7.2006, σ. 1.
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Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά, η αποθήκευση σε ορυχεία γίνεται εκ των πραγμάτων μόνιμη. Ωστόσο, η τελική 
διάθεση υγρού υδραργύρου σε ορυχεία δεν είναι αποδεκτή, διότι αντιβαίνει σαφώς την απόφαση 
2003/33/EΚ, που ορίζει ότι για την αποδοχή των αποβλήτων σε υπόγεια αποθήκευση, "Λόγω 
του περιορισμένου χρόνου ζωής τους, τα δοχεία και η εσωτερική επένδυση του τοιχώματος των 
κοιλοτήτων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων 
κινδύνων λόγω της εναπόθεσης αποβλήτων". Εφόσον αυτή η τελική διάθεση απαγορεύεται, δεν 
υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της αξιολόγησης ασφάλειας της απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 64
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας ανάλογο εκείνου που 
εξασφαλίζεται με την απόφαση 2003/33/ΕΚ 
και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
για την προσωρινή αποθήκευση σε 
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας ανάλογο εκείνου που 
εξασφαλίζεται με την απόφαση 2003/33/ΕΚ 
και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
για την προσωρινή αποθήκευση σε
επιφανειακή εγκατάσταση που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την προσωρινή
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου σε 
ανακτήσιμη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η προσωρινή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου θα πρέπει 
να γίνεται σε επιφανειακές εγκαταστάσεις και σε ανακτήσιμη μορφή, ώστε να είναι δυνατή 
αργότερα η τελική διάθεσή του, μετά από στερεοποίηση.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 65
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας ανάλογο εκείνου που 
εξασφαλίζεται με την απόφαση 2003/33/ΕΚ 
και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο προστασίας της 
υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας 
ανάλογο εκείνου που εξασφαλίζεται με την 
απόφαση 2003/33/ΕΚ και η οποία 
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για την προσωρινή αποθήκευση σε 
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για την 
προσωρινή αποθήκευση σε εγκατάσταση 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πολιτική για την προστασία της υγείας είναι εξίσου σημαντική με την περιβαλλοντική 
πολιτική στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, η αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να 
καλύπτει και τις συνέπειες του υδραργύρου για την υγεία.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 66
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και
9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για 
τακτικό οπτικό έλεγχο των δοχείων και για 
την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 
9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για επιφανειακές εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου, 
περιλαμβάνει απαιτήσεις για τακτικό οπτικό 
έλεγχο των δοχείων και για την 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής. Ο υδράργυρος πρέπει να 
είναι ανακτήσιμος, για ασφαλή τελική 
διάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου δεν πρέπει να γίνεται σε υπόγεια 
αλατωρυχεία. Πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές επιφανειακές εγκαταστάσεις σε ανακτήσιμη 
μορφή, ώστε να γίνει δυνατή η τελική διάθεσή του μετά από στερεοποίηση.
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Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 67
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 
9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για 
τακτικό οπτικό έλεγχο των δοχείων και για 
την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 
9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για 
συνεχείς οπτικούς και αναλυτικούς 
ελέγχους των δοχείων και για την 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πρέπει να είναι συνεχείς. Οι περιοδικοί έλεγχοι 
δεν αποτελούν αποδεκτή λύση.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 68
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4α
Στη διάρκεια της προσωρινής 
αποθήκευσης, υπεύθυνος θεωρείται ο 
ιδιοκτήτης των αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη καλούνται 
να δημιουργήσουν ένα ταμείο που θα 
εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για 
τη συντήρηση της προσωρινής 
αποθήκευσης και την ασφαλή τελική 
διάθεση του υδραργύρου. Το ταμείο θα 
δημιουργηθεί στη βάση οικονομικών 
συνεισφορών της βιομηχανίας χλωρίου -
αλκαλίων, οι οποίες θα είναι ανάλογες των 
ποσοτήτων υδραργύρου που στέλνονται 
για προσωρινή αποθήκευση. Στο ταμείο 
αυτό θα συνεισφέρουν, κατά τρόπο 
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αναλογικό, οι τομείς που μεταφέρουν προς 
αποθήκευση μεταλλικό υδράργυρο που 
ανακτάται ως παραπροϊόν του 
καθαρισμού φυσικού αερίου και 
υδράργυρο που ανακτάται από κατάλοιπα 
ή ως παραπροϊόν της εξόρυξης ή της 
τήξης μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων.
Όταν ο υδράργυρος πρόκειται να 
μεταφερθεί για τελική διάθεση σύμφωνα 
με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν τη διοικητική και 
οικονομική ευθύνη της διάθεσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εφαρμόζει αυτό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβύλιο με το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 69
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4a
Στη διάρκεια της προσωρινής 
αποθήκευσης, υπεύθυνος για την ασφαλή 
αποθήκευση θεωρείται ο ιδιοκτήτης των 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.Τα κράτη 
μέλη δημιουργούν ένα ταμείο που θα 
εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για 
την ασφαλή τελική διάθεση του 
υδραργύρου. Το ταμείο δημιουργείται στη 
βάση οικονομικών εισφορών της 
βιομηχανίας χλωρίου - αλκαλίων, οι οποίες 
θα είναι ανάλογες των ποσοτήτων 
υδραργύρου που στέλνονται για προσωρινή 
αποθήκευση. Όταν ο υδράργυρος 
πρόκειται να μεταφερθεί για τελική 
διάθεση σε στερεοποιημένη μορφή, τα 
κράτη μέλη αναλαμβάνουν τη διοικητική 
και οικονομική ευθύνη της διάθεσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η οικονομική ευθύνη για την ασφαλή διάθεση 
πρέπει να βαρύνει αυτούς που παράγουν τον υδράργυρο ως απόβλητο.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 70
Άρθρο 4 β (νέο)

Άρθρο 4β

1. Οι βιομηχανίες του τομέα χλωρίου-
αλκαλίων διαβιβάζουν τα ακόλουθα 
στοιχεία, σχετικά με την απόσυρση 
υδραργύρου κάθε έτος, στην Επιτροπή και 
τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 
μελών: 
- βέλτιστη εκτίμηση της συνολικής 

ποσότητας υδραργύρου που βρίσκεται 
ακόμη σε χρήση,

- ποσότητα υδραργύρου που έχει 
ανακτηθεί μετά το κλείσιμο ή την 
μετατροπή εγκαταστάσεων χλωρίου 
αλκαλίων,

- ποσότητα που έχει σταλεί σε 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης,

- τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας 
για όλες τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης,

- μεταφορές σε άλλες εγκαταστάσεις 
χλωρίου-αλκαλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για κυψέλες που συνεχίζουν να 
λειτουργούν,

- ποσότητα προσωρινά αποθηκευμένη 
υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη της 
επιχείρισης όπου συνεχίζουν να 
λειτουργούν κυψέλες.

2. Οι επιχειρήσεις στους βιομηχανικούς 
τομείς που ανακτούν υδράργυρο από τον 
καθαρισμό φυσικού αερίου ή ως 
παραπροϊόν της εξόρυξης ή της τήξης μη 
σιδηρούχων μεταλλευμάτων, διαβιβάζουν 
τα εξής στοιχεία όσον αφορά τον 
υδράργυρο που ανακτάται κάθε έτος, στην 
Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των 
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οικείων κρατών μελών:
- ποσότητα υδραργύρου που 

ανακτήθηκε,
- ποσότητα που έχει μεταφερθεί σε 

μεμονωμένες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης,

- τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας 
για όλες τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης.

3. Οι επιχειρήσεις αυτές διαβιβάζουν τα 
στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι 
παράγραφοι 1 και 2, κατά περίπτωση, την 
πρώτη φορά μέχρι την 31η Μαΐου του ...*, 
και, στη συνέχεια, κάθε έτος, πριν από την 
31η Μαΐου του έτους αυτού.
4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες της παραγράφου 3, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1367/2006.
* το έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεσμεύθηκε εθελοντικά να προσφέρει στοιχεία όσον αφορά τη 
διάλυση των κυψελών υδραργύρου στην Επιτροπή. Τα στοιχεία όμως αυτά είναι καίριας 
σημασίας για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό μια σχετική αναφορά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 
βιομηχανικούς τομείς που ανακτούν υδράργυρο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να δημοσιοποιούνται, όπως ορίζει ο 
κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία για περιβαλλοντικά ζητήματα για τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 71
Άρθρο 5

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, το 
αργότερο την 30ή Ιουνίου 2010. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 
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απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις 
υδραργύρου και στα προϊόντα που 
περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η 
υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές 
και να οριστούν χρονικά όρια για την 
αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές 
και να οριστούν χρονικά όρια για την 
αποθήκευση σε υπόγεια ορυχεία ή σε 
επιφανειακές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και mina  
subterránea o en una instalación en 
superficie είναι εξοπλισμένες για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου.

Σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών θα 
αναλυθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης 
του Almadén ως ασφαλούς τόπου 
αποθήκευσης των υπαρχόντων 
αποθεμάτων μεταλλικού υδραργύρου ή 
δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που 
προέρχεται από την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, σύμφωνα με όσα ορίζει το 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εφαρμόζει αυτό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβύλιο με το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 72
Άρθρο 5

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει τακτική ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων μερών. Αυτή η 
ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
τον χρόνο. Ηπρώτη ανταλλαγή 
πληροφοριών πραγματοποιείται πριν τις 30 
Ιουνίου 2009.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 
απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις 
υδραργύρου και στα προϊόντα που 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 
απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις 
υδραργύρου με συγκέντρωση σε υδράργυρο 
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περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η 
υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές 
και να οριστούν χρονικά όρια για την 
αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

άνω του 5% βάρους προς βάρος (w/w), να 
επεκταθεί η υποχρέωση προσωρινής 
αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο που 
προέρχεται από άλλες πηγές, να οριστούν 
χρονικά όρια για την αποθήκευση σε
επιφανειακές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου σε 
ανακτήσιμη μορφή και για την κατάλληλη 
τελική διάθεση του υδραργύρου σε 
στερεοποιημένη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια συνεχής διαδικασία. Θα 
πρέπει κατά κύριο λόγο να εξετάζει τα ζητήματα που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπισθεί από τον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 73
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

Κατά την ανταλλαγή αυτή αναλύονται τα 
αποτελέσματα της εξέτασης του Almadén 
ως ασφαλούς τόπου αποθήκευσης των 
υπαρχόντων αποθεμάτων μεταλλικού 
υδραργύρου ή δευτερογενούς μεταλλικού 
υδραργύρου που προέρχεται από την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, σύμφωνα με όσα 
ορίζει το άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού..

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά την προετοιμασία της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο, και ιδίως κατά τη 
συζήτηση στο Κοινοβούλιο, συμφωνήθηκε να εξετασθεί το ενδεχόμενο ορισμού του Almadén 
ως ασφαλούς τόπου αποθήκευσης για τα υπάρχοντα αποθέματα μεταλλικού υδραργύρου ή του 
δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που ανακτάται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία - ποτέ 
όμως των προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε κατάλοιπα - , 
εκμεταλλευόμενοι έτσι τις υποδομές τα εργατικά χέρια και τις τεχνικές γνώσεις που εκεί 



AM\660672EL.doc 31/36 PE 386.671v01-00

EL

υπάρχουν. Με την παρούσα τροπολογία εεπιδιώκεται η εφαρμογή της συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε, ώστε το Κοινοβούλιο να γνωρίσει μτα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
τοποθέτησης του αποθηκευτικού χώρου για τον υδράργυρο στο Almadén.

Τροπολογία: Δημήτριος Παπαδημούλης

Τροπολογία 74
Άρθρο 5 α (νέο)

Κάθε έτος, αρχής γενομένης από το…1 τα 
κράτη μέλη χορηγούν στην Επιτροπή όλα 
τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με τον 
υδράργυρο που έχει αποσυρθεί, και ιδίως:
a)·εκτίμηση της συνολικής ποσότητας 
υδραργύρου που βρίσκεται ακόμη σε 
χρήση,
β) ποσότητα υδραργύρου που ανακτήθηκε 
μετά το κλείσιμο ή τη μετατροπή 
εγκαταστάσεων χλωρίου-αλκαλίων,
γ) ποσότητα υδραργύρου που μεταφέρθηκε 
σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης,
δ) τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας για 
όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης,
ε) μεταφορές υδραργύρου σε άλλες 
εγκαταστάσεις χλωρίου-αλκαλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για κυψέλες που 
συνεχίζουν να λειτουργούν,
στ) ποσότητα υδραργύρου προσωρινά 
αποθηκευμένη υπό την ευθύνη του 
ιδιοκτήτη της επιχείρισης όπου συνεχίζουν 
να λειτουργούν κυψέλες.
1 ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθούν αυτές οι πληροφορίες στην Επιτροπή, ώστε να εξασφαλισθεί η 
παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού και η ασφαλής αποθήκευση του υδραργύρου.
Το μέρος που αφορά την εθελοντική δέσμευση της βιομηχανίας χλωρίου-αλκαλίων σχετικά με 
τη διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή περιλαμβάνεται στον ίδιο τον κανονισμό. Άρα, η 
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εθελοντική συμφωνία δεν είναι πλέον αναγκαία.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 75
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, 
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
χρήσεις και την εμπορία υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και καλομέλα 
στην επικράτειά τους. Ενημερώνουν την 
Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην επικράτειά τους και για τις 
επιπτώσεις του στην αγορά τους.. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες σε 
σύντομη έκθεση εντός ενός έτους από την 
υποβολή τους εκ μέρους των κρατών 
μελών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές νωρίτερα από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απαγόρευσης, είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών, όσο πιο γρήγορα 
μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, σχετικά με την εξέλιξη της απαγόρευσης.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 76
Artikel 6, Absatz 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, 
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που 
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καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο. καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την πρώτη τροπολογία, όλες οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν 
νωρίτερα.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 77
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, 
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2011, 
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, 
τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η απαγόρευση των εξαγωγών μπορεί να τεθεί σε ισχύ το 2008, δεν υπάρχει λόγος για 
καθυστέρηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 78
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(a) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
εισέρχεται στην Κοινότητα ή εξέρχεται από 
αυτή·

Διαγράφεται
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(β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

(b) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου με συγκέντρωση υδραργύρου 
άνω του 5% βάρους προς βάρος (w/w) που 
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημείο 3a: Διόρθωση ενός τεχνικού σφάλματος στην πρόταση της Επιτροπής: με δεδομένη την 
προτεινόμενη απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου, δεν έχει νόημα να ζητείται 
από τα κράτη μέλη να αναφέρουν τις ποσότητες μεταλλικού υδραργύρου που εξάγεται από την 
Κοινότητα.Παρόμοια, αν γίνουν δεκτές οι τροπολογίες για απαγόρευση εισαγωγών, όπως 
προτείνει, μεταξύ άλλων, και ο ίδιος ο εισηγητής, δεν υπάρχει ανάγκη για κανιά αναφορά σε 
σχέση με τις ποσότητες υδραργύρου που εισέρχονται στην Κοινότητα.

Σημείο 3β: Διεύρυνση του πεδίου των εκθέσεων, εξαιτίας της διεύρυνσης του πεδίου της 
απαγόρευσης εξαγωγών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 79
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
εισέρχεται στην Κοινότητα ή εξέρχεται από 
αυτή·

(α) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και καλομέλα
που εισέρχεται στην Κοινότητα ή εξέρχεται 
από αυτή·

(β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

(β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και καλομέλα
που αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 80
Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο άνω του 1% (w/w) που αποτελεί 
αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών 
εντός της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθέτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει απαγόρευση εξαγωγών μεταλλεύματος κιννάβαρης
και ενώσεων υδραργύρου.

Τροπολογία: Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Τροπολογία 81
Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η Επιτροπή αξιολογεί, έξι μήνες πριν 
από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης 
των εξαγωγών, σύμφωνα με τα όσα ορίζει 
το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, την 
αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των 
αντισταθμιστικών μέτρων που εγκρίνονται 
με στόχο να επιτραπεί στην επαρχία που 
πλήττεται από το κλείσιμο των μεταλλείων 
υδραργύρου να εξεύρει βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, από οικονομική και 
κοινωνική άποψη.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το κείμετο της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο COM(2005)0020 αναφέρει ότι η 
Επιτροπή γνωρίζει την ιστορική, οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής και του 
εμπορίου υδραργύρου για το Almadén, ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Επίσης, η Επιτροπή 
υποστηρίζει σθεναρά τη χορήγηση ενισχύσεων για την ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας 
και απασχόλησης.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 14 
Μαρτίου 2006, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο, όπου αναγνωρίζονται 
οι θυσίες στις οποίες θα υποβληθεί η επαρχία του Almadén εξαιτίας της στρατηγικής αυτής και 
συνιστά στην Επιτροπή τη λήψη των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων, επαρκώς 
χρηματοδοτούμενων από την Επιτροπή, με στόχο να επιτραπεί στην επαρχία που πλήττεται από 
το κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου να εξεύρει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, από 
οικονομική και κοινωνική άποψη.
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