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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 25
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus metallilise elavhõbeda 
ekspordi keelustamise ja turvalise 
ladustamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus metallilise elavhõbeda, 
kinaveri, elavhõbedaühendite ja teatavate 
elavhõbedat sisaldavate toodete ekspordi 
keelustamise ja turvalise ladustamise kohta

Or. en

Selgitus

Keelatud on juba keelustatud toodete eksport (Papadimoulis).

Tuleneb sama autori ja ka raportööri (Schlyter) poolt tehtud artikli 1 muudatustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 26
Pealkiri



PE 386.671v01-00 2/32 AM\660672ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus metallilise elavhõbeda 
ekspordi keelustamise ja turvalise 
ladustamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus metallilise elavhõbeda, 
kinaveri, kalomeli ja teatavate elavhõbedat 
sisaldavate toodete ekspordi keelustamise ja 
turvalise ladustamise kohta

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 1 muudatusest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 27
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 ja
artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1;

Or. en

Selgitus

Kahekordne õiguslik alus ei ole õigustatud. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleks 
kahekordset õiguslikku alust kasutada vaid juhul, kui erandkorras tõendatakse, et õigusakt 
järgib samaaegselt mitmeid eesmärke, ilma et üks oleks teise suhtes sekundaarne ja kaudne. 
Käesoleval juhul ei ole sellega tegemist, kuna komisjon ise väidab seletuskirjas, et meetme 
eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda (EÜ asutamislepingu artikkel 175), mitte 
kaubanduspoliitika alased kaalutlused (EÜ asutamislepingu artikkel 133).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 1

(1) Elavhõbeda sattumine keskkonda 
kujutab endast üldist ohtu, mis nõuab 
riiklike, regionaalsete j a ülemaailmsete 
meetmete kasutuselevõttu.

(1) Elavhõbeda sattumine keskkonda 
kujutab endast üldist ohtu, mis nõuab 
kohalike, riiklike, regionaalsete j a
ülemaailmsete meetmete kasutuselevõttu.

Or. pl
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Selgitus

Elavhõbeda sattumisel keskkonda ja ohul, mida see endast kujutab, on mõju mitte ainult 
makrotasandil, vaid eelkõige mikrotasandil. Kohalikud asutused on elulise tähtsusega lüli 
jäätmehooldussüsteemis, arvestades et praktikas kannavad nemad vastutust jäätmete, 
sealhulgas ohtlike jäätmete nagu elavhõbe, ohutu ladustamise eest (vt jäätmedirektiiv 
75/442/EMÜ ja direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Euroopa Parlament ja nõukogu 
tunnistasid elavhõbedakaevanduste 
sulgemisest Almadéni piirkonnas 
(Hispaania) tulenevaid keskkonnaalaseid 
ja sotsiaalseid probleeme ja olid seisukohal, 
et soovitav on võtta vastu piisavad 
hüvitusmeetmed, et võimaldada 
kahjustatud piirkonnal leida kohaliku 
keskkonna, tööhõive ja majandustegevuse 
jaoks elujõulised lahendused. Lisaks võttis 
Euroopa Parlament oma 14. märtsi 2006. 
aasta resolutsioonis ühenduse 
elavhõbedaalase strateegia kohta1

seisukoha, et Almadénis asuvad 
kaevandused oleksid hea koht metallilise 
elavhõbeda ohutuks ladustamiseks.
__________________
1 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 128.

Or. es

Selgitus

Et kaasata viide Euroopa Liidu kauaaegsele elavhõbedatootjale Almadénile ja Euroopa 
Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioonile ühenduse elavhõbedastrateegia üldise 
hindamise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 4
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(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda eksport ühendusest 
keelata.

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda, kinaveri ja kalomeli 
eksport ühendusest keelata.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 1 muudatusest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Metallilise elavhõbeda, kinaveri ja 
kalomeli import tuleks keelata, et tagada 
inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse 
Euroopa Liidus.

Or. en

Selgitus

Elavhõbedaimport tuleks keelata, et viia miinimumini elavhõbeda kogus Euroopas ja 
julgustada jäätmetest ja toorsaadustest saadava elavhõbeda taaskasutamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Samal põhjusel tuleks keelata ka 
nende elavhõbedat sisaldavate toodete 
eksport, mille turuleviimine on Euroopa 
Liidus keelatud või keelatakse see lähemal 
ajal.

Or. en

Selgitus

Keelatud on õigem selles mõttes, et midagi on võimalik reguleerida ilma seda ära keelamata.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 6

(6) Kloorleeliste tööstuses kasutusest 
kõrvaldatud elavhõbeda turvaliseks 
ladustamiseks on teatavat liiki prügilate 
puhul asjakohane kehtestada erand nõukogu
26. aprilli 1999. aasta d i rek t i iv i
1999/31/EÜ (prügilate kohta) art ikli 5 
lõike 3 punktist a ning sätestada, et 
maapealse ladustamise puhul ei kohaldata 
nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsuse 
2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete 
prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja 
kord direktiivi 1999/3 1/EÜ artikli 16 ja I I
lisa kohaselt, lisa punktis 2.4 nimetatud 
kriteeriume.

(6) PARCOMi (maismaalt lähtuva 
merereostuse vältimise konventsioon) 
otsusega 90/3 nõustuti eesmärgiga kaotada 
järkjärgult elektrokeemilist 
elavhõbeelementi kasutavad kloorleeliste 
tehased lõplikult aastaks 2010. Kloorleeliste 
tööstuses kasutusest kõrvaldatud elavhõbeda 
turvaliseks ajutiseks ladustamiseks on 
teatavat liiki prügilate puhul enne lõplikku 
kõrvaldamist tahkestatud vormis asjakohane 
kehtestada erand nõukogu 26. aprilli 1999. 
aasta d irek t i iv i 1999/31/EÜ (prügilate 
kohta) art ikli 5 lõike 3 punktist a ning 
sätestada, et maapealse kättesaadava 
ladustamise puhul ei kohaldata nõukogu 19. 
detsembri 2002. aasta otsuse 2003/33/EÜ, 
millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse 
vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi
1999/3 1/EÜ artikli 16 ja I I lisa kohaselt, lisa 
punktis 2.4 nimetatud kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Elektrokeemilised elavhõbeelemendid kloorleelise tööstuses kujutavad endast üldiselt kõige 
suuremaid elavhõbedavarusid ELis. Seepärast on oluline paigutada elektrokeemiliste 
elavhõbeelementide järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine kloorleelise tööstuses PARCOMi 
otsuse 90/3 konteksti. 

Metalliline elavhõbe on vedelas olekus. Tuleks selgitada, et vedelas olekus elavhõbeda 
ladustamist on võimalik vaid ajutiselt aktsepteerida. Selle lõppladustamine peaks toimuma 
vaid tahkestatud kujul. Arendamisel on kaubanduslik käitlemine metallilise elavhõbeda 
tahkestamiseks ja eeldatavasti on see mõne aasta pärast kättesaadav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Selleks et kaitsta inimeste tervist ja 
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keskkonda, ei tohiks elavhõbedat vedelas 
olekus lõppladustada. 

Or. en

Selgitus

Maa-aluse ladustamise ohutuse hinnangus vastavalt otsusele 2003/33/EÜ sätestatakse selgelt, 
et jäätmete vastuvõtmiseks „konteinereid ja kaevude vooderdusi ei tohiks jäätmete 
ladustamise pikaajalise riski hindamisel nende piiratud kasutusaja tõttu arvesse võtta”. Sel 
moel saab selgeks, et vedelas olekus metallilise elavhõbeda lõppladustamine on 
vastuvõetamatu. Selguse huvides tuleks see käesolevas määruses selgelt sätestada. 
Arendamisel on kaubanduslik käitlemine metallilise elavhõbeda tahkestamiseks ja 
eeldatavasti on see mõne aasta pärast kättesaadav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 7

(7) Inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu 
ladustamise tagamiseks tuleb maa-aluse 
ladustamise suhtes otsuse 2003/33/EÜ 
kohaselt teostatavat ohutuse hindamist 
täiendada erinõuetega ning muuta see 
kohaldatavaks ka maapealse ladustamise 
puhul.

(7) Inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu 
ajutise ladustamise tagamiseks tuleb maa-
aluse ladustamise suhtes otsuse 2003/33/EÜ 
kohaselt teostatav ohutuse hindamine muuta 
kohaldatavaks maapealse kättesaadava 
ladustamise puhul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kooskõlas sama autori poolt tehtud artikli 3 muudatusega. Vedelas olekus 
elavhõbeda ladustamine kaevandustes tekitab ohu, et see muutub de facto lõppladustamiseks. 
See ei oleks vastuvõetav ning oleks vastuolus prügiladirektiivi ohutussätetega. Ladustamine 
peaks olema vaid ajutine ja toimuma maa peal ning kättesaadaval viisil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Kloorleelise tööstus peaks määruse 
jõustamise hõlbustamiseks saatma 
komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide 
pädevatele asutustele kõik asjaomased 
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andmed, mis puudutavad nende tehastes 
elektrokeemiliste elavhõbeelementide 
kasutusest kõrvaldamist. Tööstussektorid, 
kes saavad elavhõbedat maagaasi 
puhastamisel või mitteraudmetallide 
kaevandamisest ja väljasulatamisest 
tuleneva kõrvalsaadusena, peaksid samuti 
esitama komisjonile ja asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
asjakohased andmed. Komisjon peaks 
tegema kõnealuse teabe avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kloorleelise tööstus kohustus vabatahtlikult esitama Euroopa Komisjonile andmeid 
elektrokeemiliste elavhõbeelementide kasutusest kõrvaldamise kohta. Kõnealused andmed on 
siiski määruse jõustamise tagamiseks üliolulised ja tuleks seega käesolevasse määrusesse 
kaasata. Sama peaks kehtima ka teiste, elavhõbedat saavate tööstussektorite puhul. Andmed 
tuleks esitada komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ning need 
peaksid olema avalikult juurdepääsetavad vastavalt ühenduse institutsioonide 
keskkonnaküsimustele juurdepääsu käsitlevale määrusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 8

(8) Ilma et see piiraks asutamislepingu ja 
eriti selle artiklis 81 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaldamist, on 
elavhõbeda eksportimise ja ladustamisega 
seotud täiendatavate meetmete vajaduse 
hindamiseks asjakohane korraldada 
teabevahetust.

(8) Ilma et see piiraks asutamislepingu ja 
eriti selle artiklis 81 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaldamist, on 
elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja 
elavhõbedat sisaldavate toodete
importimise, eksportimise, ajutise 
ladustamise ning lõppladustamisega seotud 
täiendatavate meetmete vajaduse 
hindamiseks asjakohane korraldada 
teabevahetust kõikide sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Kõik sidusrühmad peaksid osalema teabe vahetuses seoses võimaliku vajadusega täiendavate 
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meetmete järele. See peaks sisaldama ka elavhõbeda importi ja lõppladustamist ning sätteid 
elavhõbedaühendite j a elavhõbedat sisaldavate toodete kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 9

(9) Määruse õigeaegse hindamise 
võimaldamiseks peaksid liikmesriigid 
esitama teavet ladustamiseks ettenähtud 
rajatistele väljastatud lubade ning määruse 
kohaldamise ja selle turumõjude kohta.

(9) Määruse õigeaegse hindamise 
võimaldamiseks peaksid liikmesriigid 
esitama teavet ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud rajatistele väljastatud lubade ning
määruse kohaldamise ja selle turumõjude 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et elavhõbeda ladustamine võib olla vaid ajutine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 12

(12) Määrus sisaldab kaubanduspoliitika 
elementi, aga ka keskkonnapoliitilistest
kaalutlustest tulenevaid elemente. Artikkel 
1 on seotud kaubandusega, mistõttu on
selle aluseks asutamislepingu artikkel 133, 
ülejäänud artiklid tuginevad aga
asutamislepingu artikli 175 lõikele 1.

(12) Määrust põhistavad inimeste tervise ja 
keskkonna kaitsega seotud kaalutlused.

Or. en

Selgitus

Kahekordne õiguslik alus ei ole põhjendatud. Esiteks väidab komisjon ise, et meetme eesmärk
on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda (EÜ asutamislepingu artikkel 175), mitte 
kaubanduspoliitika alased kaalutlused (artikkel 133). Teiseks on viide hiljutisele Euroopa 
Kohtu Rotterdami konventsiooni puudutavale otsusele kaitsta kahekordset õiguslikku alust 
mitteasjakohane. Rotterdami konventsiooniga kehtestatakse kauplemise kord – käesoleva 
määrusega kehtestatakse kauplemiskeeld, mis on hoopis teine asi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 12

(12) Määrus sisaldab kaubanduspoliitika 
elementi, aga ka keskkonnapoliitilistest 
kaalutlustest tulenevaid elemente. Artikkel 1 
on seotud kaubandusega, mistõttu on selle 
aluseks asutamislepingu artikkel 133, 
ülejäänud artiklid tuginevad aga
asutamislepingu art ikli 175 lõikele 1.

(12) Määrus sisaldab kaubanduspoliitika 
elementi, aga ka keskkonnapoliitilistest ja 
tervisekaitsealastest kaalutlustest tulenevaid 
elemente. Artikkel 1 on seotud 
kaubandusega, mistõttu on selle aluseks 
asutamislepingu artikkel 133, ülejäänud 
artiklid tuginevad aga asutamislepingu 
artikli 175 lõikele 1.

Or. pl

Selgitus

Käesolevas määruses on tervisekaitsepoliitikal keskkonnapoliitikaga võrdne tähtsus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 13

(13) Liikmesriigid e i suuda ekspordikeelu 
j a ladustamiskohustuse kehtestamise abil 
täielikult saavutada elavhõbedaga 
kokkupuute vähendamise eesmärki, 
arvestades selle mõju kaupade liikumisele, 
ühisturu toimimisele, samuti 
elavhõbedasaaste piiriülest levikut, ning 
seetõttu on eesmärgi saavutamine võimalik 
vaid ühenduse tasandil. Seega võib ühendus 
võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kooskõlas nimetatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
e i lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks,

(13) Liikmesriigid e i suuda ekspordikeelu 
j a enne tahkestatud kujul lõppladustamist 
ajutise ladustamise kohustuse kehtestamise 
abil täielikult saavutada elavhõbedaga 
kokkupuute vähendamise eesmärki, 
arvestades selle mõju kaupade liikumisele, 
ühisturu toimimisele, samuti 
elavhõbedasaaste piiriülest levikut, ning 
seetõttu on eesmärgi saavutamine võimalik 
vaid ühenduse tasandil. Seega võib ühendus 
võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Kooskõlas nimetatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
e i lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks,

Or. en
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Selgitus

Metalliline elavhõbe on vedelas olekus. Tuleks selgitada, et vedelas olekus elavhõbeda 
ladustamist on võimalik vaid ajutiselt aktsepteerida. Selle lõppladustamine peaks toimuma 
vaid tahkestatud kujul. Arendamisel on kaubanduslik käitlemine metallilise elavhõbeda 
tahkestamiseks ja eeldatavasti on see mõne aasta pärast kättesaadav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 42
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Alates 1. jaanuarist 2008 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Or. de

Selgitus

Mida pikem on viivitusaeg keelu kehtestamisel, seda rohkem elavhõbedat on võimalik 
eksportida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 43
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Alates 1. juulist 2008 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite, mille 
elavhõbedakontsentratsioon on suurem kui 
5 massiprotsenti, eksport ühendusest 
keelatud.

Or. en

Selgitus

Elavhõbe ja selle ühendid on inimestele ja loomadele väga mürgised. Elavhõbedaühendid, 
mille massiprotsent on suurem kui 5 ja samuti kinaver tuleks lisada keelu alla, et vältida 
elavhõbeda kaudset eksporti. 

Suurimad elavhõbedavarud on kloorleelise tööstuses. PARCOMi otsuse 90/3 kohaselt tuleb 
kõnealuses sektoris elektrokeemilised elavhõbeelemendid järkjärgult kasutuselt kõrvaldada 
aastaks 2010. Ekspordikeeluga ootamine aastani 2011 on peaaegu küüniline, kuna see 
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võimaldaks kogu enne nimetatud kuupäeva kasutusest kõrvaldatud elavhõbeda eksportimist, 
liiga sageli koos laastavate tagajärgedega kolmandates riikides (nt avatud kaevandustes kulla 
kaevandamine).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 44
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud. 

Alates 1. juulist 2008 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite, mille 
elavhõbedasisaldus on suurem kui 1 
massiprotsent, eksport ühendusest keelatud.

Or. en

Selgitus

Õigusakt peaks sisaldama ka kinaveri ja elavhõbedaühendite ekspordi keeldu. Elavhõbe on 
üks ohtlikemaid metallilisi elemente. Ja kuna EL on maailma suurim elavhõbeda eksportija, 
peaks keeld jõustuma niipea kui võimalik, vähemalt 1. juulil 2008.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 45
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Alates 1. juulist 2010 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja kalomeli (CAS RN 10112-91-1)
eksport ühendusest keelatud.

Or. en

Selgitus

Elavhõbeda ekspordi vähendamiseks tuleks keelata ka elavhõbeda mineraali – kinaveri –
eksport. Metallilise elavhõbeda muundamine kalomeliks on odav ja lihtsalt teostatav, 
kalomeli saab väljaspool ELi töödelda vahetult metalliliseks elavhõbedaks, mistõttu tuleks 
keelata ka kalomeli eksport.

2006. aasta märtsis vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis ühenduse 
elavhõbedastrateegia kohta (2005/2050(INI)) nõuti ekspordikeeldu alates aastast 2010.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 46
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Alates 1. jaanuarist 2010 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite eksport 
ühendusest keelatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 47
Artikkel 1 a (uus)

Selliste elavhõbedasisaldusega toodete 
eksport, mida ELis turule viia ei või, 
keelatakse alates 1. juulist 2008.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 48
Artikkel 1 a (uus)

Selliste elavhõbedasisaldusega toodete 
eksport, mida Euroopa Liidus turule viia ei 
või, keelatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Or. en

Selgitus

Sama sõnastus nagu mõõteseadmete direktiivis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 49
Artikkel 1 a (uus)
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Elavhõbedasisaldusega toodete eksport, 
mille müük või turustamine on Euroopa 
Liidus keelatud, keelatakse alates 1. 
jaanuarist 2010.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 50
Artikkel 1 a (uus)

Alates 1. juulist 2008 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite, mille 
elavhõbedakontsentratsioon on suurem kui 
5 massiprotsenti, import ühendusse 
keelatud.

Or. en

Selgitus

Ekspordikeeldu peaks täiendama samal ajal kohaldatav sarnane impordikeeld. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 51
Artikkel 1 b (uus)

Alates 1. jaanuarist 2010 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite import 
ühendusse keelatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 52
Artikkel 1 a (uus)
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Alates 1. juulist 2010 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja kalomeli (CAS RN 10112-91-1) 
import ühendusse keelatud.
Liikmesriigid peaksid oma nõudluse 
rahuldama jäätmetest ja toorsaadustest 
saadava elavhõbeda taaskasutamisest.

Or. en

Selgitus

Elavhõbeda ekspordi keeluga tagatakse, et ELi elavhõbedanõudlus rahuldatakse jäätmetest ja 
toorsaadustest saadava elavhõbeda taaskasutamisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 53
Artikkel 2

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb 
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam ei kasutata, maagaasi 
puhastamisel saadud elavhõbe ja 
mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud
elavhõbe ladustada selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning sellisel 
viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu.

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb 
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam ei kasutata või mida 
ekstraheeritakse kinaverist, maagaasi 
puhastamisel genereeritud elavhõbe ja 
mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel kõrvalsaadusena 
genereeritud elavhõbe ladustada ajutiselt 
enne selle tahkestatud kujul 
lõppladustamist selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning sellisel 
viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu.

Or. en

Selgitus

Märkimisväärsed kogused kinaveri on juba ekstraheeritud, kuid mitte veel edasi töödeldud. 
Elavhõbeda selle maagist ekstraheerimise teel täiendava elavhõbeda turule viimise 
vältimiseks tuleks ladustamiskohustust laiendada sellisele elavhõbedale. 

Metalliline elavhõbe on vedelas olekus. Tuleks selgitada, et vedelas olekus elavhõbeda 
ladustamist on võimalik vaid ajutiselt aktsepteerida. Selle lõppladustamine peaks toimuma 
vaid tahkestatud kujul. Arendamisel on kaubanduslik käitlemine metallilise elavhõbeda 
tahkestamiseks ja eeldatavasti on see mõne aasta pärast kättesaadav.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 54
Artikkel 2

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam ei kasutata, maagaasi 
puhastamisel saadud elavhõbe ja 
mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud
elavhõbe ladustada selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning 
sellisel viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu.

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast 
tagavad liikmesriigid, et metallilist 
elavhõbedat kloorleeliste tööstuses enam ei 
kasutata ega kinaverist ei toodeta ja 
maagaasi puhastamisel genereeritud
elavhõbe ja mitteraudmetallide 
kaevandamisel ja väljasulatamisel 
kõrvalsaadusena genereeritud elavhõbe 
ladustatakse ja lõpuks kõrvaldatakse 
ühenduses käesoleva määruse kohaselt 
viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu, selleks sobivateks 
tunnistatud rajatistes, millega kaasneb 
ohutuse hindamine ja asjakohane luba.

Or. en

Selgitus

Vedelas olekus elavhõbeda ohutu kõrvaldamise tehnoloogia ei ole veel kaubanduslikult 
kättesaadav. Seepärast peaksime arvestama, et vedelas olekus elavhõbeda ladustamine peaks 
praegu olema vaid ajutine. Niipea kui tehnoloogia on kättesaadav, tuleb ajutiselt ladustatud 
metalliline elavhõbe ühenduses ohutult lõppladustada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 55
Artikkel 2

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam ei kasutata, maagaasi 
puhastamisel saadud elavhõbe ja 
mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud
elavhõbe ladustada selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning sellisel 
viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu. 

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast 
tagavad liikmesriigid, et metallilist 
elavhõbedat kloorleeliste tööstuses enam ei 
kasutata ega kinaverist ei toodeta ja
maagaasi puhastamisel genereeritud
elavhõbe ja mitteraudmetallide 
kaevandamisel ja väljasulatamisel 
kõrvalsaadusena genereeritud elavhõbe 
ladustatakse käesoleva määruse kohaselt
selle kvaliteedi- ja kontsentratsioonitaset 
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muutmata ning sellisel viisil, mis on 
inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu, 
selleks sobivateks tunnistatud rajatistes, 
millega kaasneb ohutuse hindamine ja 
asjakohane luba.
Enne mis tahes teist alternatiivi tuleks 
kaaluda võimalust määrata 
tsentraliseeritud koht olemasolevate 
metallilise elavhõbeda varude või Euroopa 
tööstuse poolt kõrvalsaadusena saadud 
metallilise elavhõbeda ohutuks 
ladustamiseks.

Or. es

Selgitus

On kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt tema 14. märtsi 2006. aasta jaanuari resolutsioonis 
(ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta) heaks kiidetud lähenemisviisiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 56
Artikkel 2

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam e i kasutata, maagaasi 
puhastamisel saadud elavhõbe j a
mitteraudmetallide kaevandamisel j a
väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud 
elavhõbe ladustada selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning sellisel 
viisil, mis on inimeste tervisele ja
keskkonnale ohutu.

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast 
transporditakse ja ladustatakse metalliline 
elavhõbe, mida kloorleeliste tööstuses enam 
ei kasutata, maagaasi puhastamisel saadud 
elavhõbe ja mitteraudmetallide 
kaevandamisel ja väljasulatamisel 
kõrvalsaadusena saadud elavhõbe selle 
kvaliteedi- ja kontsentratsioonitaset 
muutmata ning sellisel viisil, mis on 
inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu.

Or. pl

Selgitus

Paljudel juhtudel on asjakohaste ettevaatusabinõudega ladustamine ja transportimine 
kloorleelise, kaevandus- ja väljasulatamistööstuses tehtavate toimingute lahutamatu osa, 
kusjuures üks nimetatud eesmärkidest on viia miinimumini elavhõbeda kahjulik mõju 
keskkonnale ja inimeste tervisele. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 57
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

Enne mis tahes teist alternatiivi tuleks 
kaaluda võimalust ladustada olemasolev 
metallilise elavhõbeda varu või kogu 
Euroopa tööstuses kõrvaltootena tekkinud 
metalliline elavhõbe – kuid mitte 
jäätmeteks muutunud elavhõbedat 
sisaldavad tooted – ohutult Almadénis, 
kasutades seega ära sealset infrastruktuuri, 
kohalikku tööjõudu ja tehnoloogilist 
oskusteavet.

Or. es

Selgitus

Elavahõbe tuleb ladustada ohutult kooskõlas pikaajalise keskkonnaohutu jäätmehoolduse 
eeskirjadega. Euroopa Parlament ise on oma resolutsioonis ühenduse elavhõbedaalase 
strateegia kohta juba juhtinud tähelepanu sellele, et „tuleks kaaluda võimalust ladustada 
olemasolev metallilise elavhõbeda varu või kogu Euroopa tööstuses kõrvaltootena tekkinud 
metalliline elavhõbe, kuid mitte jäätmeteks muutunud elavhõbedat sisaldavad tooted, ohutult 
Almadénis, kasutades seega ära sealset infrastruktuuri, kohalikku tööjõudu ja tehnoloogilist 
oskusteavet”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 58
Artikkel 2 a (uus)

Vedelas olekus elavhõbeda 
lõppladustamine on keelatud.

Or. en

Selgitus

Maa-aluse ladustamise ohutuse hinnangus vastavalt otsusele 2003/33/EÜ sätestatakse selgelt, 
et jäätmete vastuvõtmiseks „konteinereid ja kaevude vooderdusi ei tohiks jäätmete 
ladustamise pikaajalise riski hindamisel nende piiratud kasutusaja tõttu arvesse võtta”. Sel 
moel saab selgeks, et vedelas olekus metallilise elavhõbeda lõppladustamine on 
vastuvõetamatu. Selguse huvides tuleks see käesolevas määruses selgelt sätestada. 
Arendamisel on kaubanduslik käitlemine metallilise elavhõbeda tahkestamiseks ja 
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eeldatavasti on see mõne aasta pärast kättesaadav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 59
Artikli 3 lõike 1 punkt 1

1. Erandina direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 
lõike 3 punktist a võib jäätmetena käsitatavat 
metallilist elavhõbedat sobivas mahutis 
ladustada kas:

1. Erandina direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 
lõike 3 punktist a ladustatakse ajutiselt 
jäätmetena käsitatavat metallilist 
elavhõbedat sobivas mahutis kas:

a) jäätmete kõrvaldamiseks kohandatud 
maa-aluses soolakaevanduses või

a) välja jäetud

b) ainult metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks ettenähtud ja varustatud 
rajatises enne metallilise elavhõbeda 
lõplikku kõrvaldamist.

b) ainult kättesaadaval kujul metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud maapealsetes 
rajatistes enne tahkestatud kujul metallilise 
elavhõbeda lõppladustamist.

Or. en

Selgitus

Ettepanekust ei selgu, kas komisjoni eesmärk on lubada metallilise elavhõbeda ladustamist 
maa-alustes soolakaevandustes või lubada seal selle lõppladustamist. Liiga tihti muutub
ladustamine kaevandustes de facto alaliseks. Mis silma alt ära, see muret ei valmista. Vedela 
elavhõbeda lõppladustamine kaevandustes ei oleks vastuvõetav ja on selges vastuolus 
otsusega 2003/33/EÜ, milles sätestatakse, et maa-aluses hoidlas jäätmete vastuvõtmiseks ette 
nähtud „konteinereid ja kaevude vooderdusi ei tohiks jäätmete ladustamise pikaajalise riski 
hindamisel nende piiratud kasutusaja tõttu arvesse võtta”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 60
Artikli 3 lõike 1 punkt a

a) jäätmete kõrvaldamiseks kohandatud 
maa-aluses soolakaevanduses või 

a) elavhõbedajäätmete kõrvaldamiseks 
kohandatud maa-aluses rajatises või

Or. en

Selgitus

Elavhõbedajäätmete ladustamine soolakaevanduses ei pruugi olla teostatav, kuid teised 
kaevandused, nagu näiteks anhüdriidi- või elavhõbedakaevandused, võivad olla kasutatavad 
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ja asjakohased; kõnealuste võimaluste võimaldamiseks on vaja suuremat pandlikkust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 61
Artikli 3 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli (IPPC) direktiivi (96//61/EÜ) 
alusel kloori tootmiseks loa saanud rajatis 
(kõnealuse direktiivi I lisa 4. jao punkti 2 
alapunkt a) on kõnealuse loa saanud 
rajatise osana varustatud seadmetega 
metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks kuni selle lõppladustamiseni.

Or. en

Selgitus

Kloorleelise tehased peavad olema võimelised ladustama elavhõbedat kohapeal kuni selle 
muundamiseni muuks tooteks kui elavhõbe, tagades, et kasutuselt kõrvaldatud mahutid on 
elavhõbedavabad, ja ladustama uuesti püsivad elektrokeemilised elavhõbeelemendid. Lisaks, 
kui sobivad maa-alused ladustamiskohad osutuvad mittekasutatavateks, on ainus seostatav 
võimalus hoida elavhõbedajäätmeid maa peal rajatises, mis kuulub kontrollimisele saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi (96/61/EÜ) alusel, kuid esineb küsimusi 
seoses sellega, kui kauaks võiks elavhõbe sinna jääda. Seega on vaja täiendavat erandit, et 
võimaldada elavhõbedajäätmete ladustamist mõnda muud tüüpi selleks ette nähtud rajatiseks 
kauem kui üks aasta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 62
Artikli 3 lõige 2

2. Erandina Euroopa Parlamendi j a nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 11 
lõike 1 punktist a e i t oh i lähtekoha ja
sihtkoha pädevad asutused esitada 
vastuväiteid jäätmetena käsitatavate
metallilise elavhõbeda saadetiste suhtes 
põhjendusega, et kavandatud saadetis v õ i
selle kõrvaldamine e i ole kooskõlas 
läheduse, taaskasutuse eelistamise j a

2. Erandina Euroopa Parlamendi j a nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 11 
lõike 1 punktist a e i t oh i lähtekoha ja
sihtkoha pädevad asutused esitada 
vastuväiteid jäätmetena käsitatavate ja 
ajutiseks ladustamiseks ette nähtud 
metallilise elavhõbeda saadetiste suhtes 
põhjendusega, et kavandatud saadetis e i ole 
kooskõlas läheduse, taaskasutuse eelistamise 
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sõltumatuse põhimõtete rakendamiseks 
võetud meetmetega.

j a sõltumatuse põhimõtete rakendamiseks 
võetud meetmetega.

Or. en

Selgitus

Metallilist elavhõbedat tuleks lõppladustada vaid tahkestatud kujul. Sellise tahkestamise 
protsessid on võimalikud alles mõne aasta pärast. Kuni sellised protsessid on võimalikud, 
võivad metallilise elavhõbeda saadetised esineda vaid ajutise ladustamise eesmärgil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 63
Artikli 4 lõige 1

1. Otsusega 2003/33/EÜ ette nähtud 
ladustamise ohutuse hindamine jäätmete 
ladustamiseks kohandatud maa-aluses 
soolakaevanduses hõlmab eelkõige 
metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju 
pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest 
tulenevaid täiendavaid riske.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiga tihti muutub ladustamine maa-alustes kaevandustes alaliseks. Mis silmist, see südamest! 
Vedela elavhõbeda lõppladustamine kaevandustes ei oleks vastuvõetav ja on selges vastuolus 
otsusega 2003/33/EÜ, milles sätestatakse, et maa-aluses hoidlas jäätmete vastuvõtmiseks ette 
nähtud „konteinereid ja kaevude vooderdusi ei tohiks jäätmete ladustamise pikaajalise riski 
hindamisel nende piiratud kasutusaja tõttu arvesse võtta”. Tulenevalt sellise lõppladustamise 
keelustamisest ei ole otsuses 2003/33/EÜ sätestatud ohutuse hindamise järele vajadust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 64
Artikli 4 lõige 2

2. Ajutisel ladustamisel üksnes metallilise 
elavhõbeda ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud rajatises tuleb läbi viia ohutuse 
hindamine, mis tagab otsusega 2003/33/EÜ 
tagatud keskkonnakaitse tasemega 
samaväärse taseme ja esitada tulemused 

2. Ajutisel ladustamisel üksnes 
kättesaadaval kujul metallilise elavhõbeda 
ajutiseks ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud maapealses rajatises tuleb läbi 
viia ohutuse hindamine, mis tagab otsusega 
2003/33/EÜ tagatud keskkonnakaitse 
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pädevale asutusele. tasemega samaväärse taseme ja esitada 
tulemused pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgelt täpsustada, et metallilise elavhõbeda ajutine ladustamine peab toimuma maa 
peal, kättesaadaval kujul, mis võimaldab selle hilisemat lõppladustamist pärast tahkestamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 65
Artikli 4 lõige 2

2. Ajutisel ladustamisel üksnes metallilise 
elavhõbeda ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud rajatises tuleb läbi viia ohutuse 
hindamine, mis tagab otsusega 2003/33/EÜ 
tagatud keskkonnakaitse tasemega 
samaväärse taseme ja esitada tulemused 
pädevale asutusele.

2. Ajutisel ladustamisel üksnes metallilise 
elavhõbeda ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud rajatises tuleb läbi viia ohutuse 
hindamine, mis tagab otsusega 2003/33/EÜ 
tagatud tervise- ja keskkonnakaitse tasemega 
samaväärse taseme ja esitada tulemused 
pädevale asutusele.

Or. pl

Selgitus

Käesolevas määruses on tervisekaitsepoliitikal keskkonnapoliitikaga võrdne tähtsus. Ohutuse 
hindamine peaks seepärast hõlmama ka elavhõbeda mõju tervisele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 66
Artikli 4 lõige 3

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maa-alusele
soolakaevandusele ja ainult metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud rajatisele, peab 
sisaldama mahutite korrapärase visuaalse 
kontrolli ja võimalike lekete avastamiseks 
mõeldud aurude tuvastamisseadmete 
paigaldamise nõuet.

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maapealsele,
ainult metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks ettenähtud ja varustatud 
rajatisele, peab sisaldama mahutite 
korrapärase visuaalse kontrolli ja võimalike 
lekete avastamiseks mõeldud aurude 
tuvastamisseadmete paigaldamise nõuet.
Elavhõbe peab olema ohutuks 
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lõppladustamiseks kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Metallilise elavhõbeda ajutine ladustamine ei tohiks toimuda maa-alustes soolakaevandustes. 
See peaks toimima vaid selleks ette nähtud maapealsetes rajatistes ja kättesaadaval kujul, mis 
võimaldab elavhõbeda hilisemat lõppladustamist pärast tahkestamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 67
Artikli 4 lõige 3

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maa-alusele 
soolakaevandusele ja ainult metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud rajatisele, peab 
sisaldama mahutite korrapärase visuaalse 
kontrolli ja võimalike lekete avastamiseks 
mõeldud aurude tuvastamisseadmete 
paigaldamise nõuet.

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maa-alusele 
soolakaevandusele ja ainult metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud rajatisele, peab 
sisaldama mahutite pideva visuaalse ning 
analüütilise kontrolli ja võimalike lekete 
avastamiseks mõeldud aurude 
tuvastamisseadmete paigaldamise nõuet.

Or. es

Selgitus

Ladustamisrajatiste üle peab toimuma pidev kontroll. Korrapärane kontroll ei ole 
vastuvõetav variant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 68
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Ajutise ladustamise ajal on vastutaja 
ladustamisrajatise omanik. Liikmesriigid 
peavad looma fondi, et tagada rahaliste 
vahendite olemasolu ajutise hoidla 
hoolduseks ja elavhõbeda ohutuks 
lõppladustamiseks. Fond luuakse 
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kloorleeliste tööstuse maksude alusel, mis 
on proportsionaalsed ajutiseks 
ladustamiseks saadetud elavhõbeda 
kogusega. Tööstusettevõtted, kes saadavad 
ladustamiseks maagaasi puhastamisest 
kõrvalsaadusena genereeritud metallilist 
elavhõbedat ja jäätmetest genereeritud 
elavhõbedat või mitteraudmetallide 
kaevandamisel ja väljasulatamisel 
kõrvalsaadusena genereeritud 
elavhõbedat, maksavad samuti 
kõnealusesse fondi proportsionaalseid 
makse. 
Kui elavhõbe tuleb artikli 5 kohaselt saata 
lõplikuks kõrvaldamiseks, võtavad 
liikmesriigid endale kõrvaldamisega 
seotud haldus- ja rahalise vastutuse.

Or. es

Selgitus

On kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt tema 14. märtsi 2006. aasta jaanuari resolutsioonis 
(ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta) heaks kiidetud lähenemisviisiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 69
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Ajutise ladustamise ajal vastutab ohutu 
ladustamise eest ladustamisrajatise omanik. 
Liikmesriigid asutavad fondi, et tagada 
rahaliste vahendite olemasolu elavhõbeda 
ohutuks lõppladustamiseks. Fond luuakse 
täielikult kloorleeliste tööstuse maksude 
alusel, mis on proportsionaalsed ajutiseks 
ladustamiseks saadetud elavhõbeda 
kogusega. Kui elavhõbe tuleb artikli 5 
kohaselt saata tahkestatud kujul 
lõppladustamiseks, võtavad liikmesriigid 
endale kõrvaldamisega seotud haldus- ja 
rahalise vastutuse.
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Or. en

Selgitus

Rahaline vastutus ohutu lõppladustamise eest peaks kooskõlas „saastaja maksab” 
põhimõttega lasuma elavhõbedajäätmete tekitajatel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 70
Artikli 4 b (uus)

Artikkel 4 b

1. Kloorleelise tööstuse ettevõtted saadavad 
määruse jõustamise hõlbustamiseks 
Euroopa Komisjonile ja asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
järgmised andmed, mis puudutavad antud 
aastal elektrokeemiliste elavhõbeelementide 
kasutusest kõrvaldamist:
- veel kasutuses oleva elavhõbeda 

koguhulga täpseim hinnang;
- kloorleelise tehaste sulgemisel või 

ümbermuutmisel genereeritud 
elavhõbeda koguhulk;

- üksikutesse ajutise ladustamise 
rajatistesse saadetud kogus;

- kõikide ladustamisrajatiste asukoht ja 
kontaktandmed;

- üleandmised teistele kloorleelise 
tehastele Euroopa Liidus töös hoitavate 
elementide toimimiseks;

- esialgse omaniku kohustuse alusel 
ladustatud kogus töös hoitavate 
elementide toimimiseks.

2. Asjaomased äriühingud 
tööstussektorites, kes saavad elavhõbedat 
maagaasi puhastamisel või 
mitteraudmetallide kaevandamisest ja 
väljasulatamisest tuleneva 
kõrvalsaadusena, esitavad Euroopa 
Komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide 
pädevatele asutustele antud aastal saadud 
elavhõbedaga seotud järgmised andmed:
- saadud elavhõbeda kogus;
- üksikutesse ajutise ladustamise 

rajatistesse saadetud kogus;
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- kõikide ladustamisrajatiste asukoht ja 
kontaktandmed.

3. Asjaomased äriühingud saadavad 
lõigetes 1 ja 2 viidatud andmed vajadusel 
esimest korda 31. maiks ...* ja sellest alates 
igal aastal enne kõnealuse aasta 31. maid.
4. Komisjon teeb lõikes 3 toodud teabe 
üldsusele kättesaadavaks vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1367/2006.
* aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kloorleelise tööstus kohustus vabatahtlikult esitama Euroopa Komisjonile andmeid 
elektrokeemiliste elavhõbeelementide kasutusest kõrvaldamise kohta. Kõnealused andmed on 
siiski määruse jõustamise tagamiseks üliolulised ja tuleks seega käesolevasse määrusesse 
kaasata. Sama peaks kehtima ka teiste, elavhõbedat saavate tööstussektorite puhul. Andmed 
tuleks esitada Euroopa Komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ning 
need peaksid olema avalikkusele kättesaadavad vastavalt määrusele, mis käsitleb 
juurdepääsu seoses keskkonnaküsimustega ühenduse institutsioonide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 71
Artikkel 5

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude
vahel. 

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade
vahel 30. juuniks 2010. 

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu 
elavhõbedaühenditele ja elavhõbedat 
sisaldavatele toodetele, laiendada
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärinevale metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada ladustamistähtajad ladustamisele 
rajatises, mis on ette nähtud ja varustatud 
üksnes metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks. 

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ladustamise 
kohustust muudest allikatest pärinevale 
metallilisele elavhõbedale ja kehtestada 
ladustamistähtajad ladustamisele maa-aluses 
kaevanduses või maapealses rajatises, mis 
on ette nähtud ja varustatud üksnes 
metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks. 

Teabevahetuse käigus analüüsitakse 
Almadéni kui olemasolevate metallilise 
elavhõbeda varude või Euroopa tööstuse 
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poolt kõrvalsaadusena saadud metallilise 
elavhõbeda ohutu ladustamise koha 
kaalumise tulemusi vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 2.

Or. es

Selgitus

On kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt tema 14. märtsi 2006. aasta jaanuari resolutsioonis 
(ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta) heaks kiidetud lähenemisviisiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 72
Artikkel 5

Komisjon korraldab teabevahetuse
liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude
vahel.

Komisjon korraldab korrapärase 
teabevahetuse liikmesriikide ja asjaomaste
sidusrühmade vahel. Teabe vahetamine 
peaks toimuma vähemalt üks kord aastas.
Esimene teabevahetus toimub enne 30. 
juunit 2009.

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu 
elavhõbedaühenditele ja elavhõbedat 
sisaldavatele toodetele, laiendada 
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärinevale metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada ladustamistähtajad ladustamisele 
rajatises, mis on ette nähtud ja varustatud 
üksnes metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks.

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu 
elavhõbedaühenditele, mille 
elavhõbedakontsentratsioon on alla 5 
massiprotsendi, laiendada ajutise 
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärinevale metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada ladustamistähtajad ladustamisele 
maapealsetes rajatises, mis on ette nähtud ja 
varustatud üksnes kättesaadaval kujul 
metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks ja tahkestatud kujul 
elavhõbeda piisavaks lõppladustamiseks.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et teabevahetus on pidev protsess. Vaadelda tuleks eelkõige küsimusi, 
millega käesolev määrus veel tegelenud pole. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Muudatusettepanek 73
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

Vahetuse käigus analüüsitakse Almadéni 
kui olemasolevate metallilise elavhõbeda 
varude või Euroopa tööstuse poolt 
kõrvalsaadusena saadud metallilise 
elavhõbeda ohutu ladustamise koha 
kaalumise tulemusi vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 2.

Or. es

Selgitus

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 
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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 74
Artikkel 5 a (uus)

Igal aastal alates1 esitavad liikmesriigid 
komisjonile kogu asjaomase teabe seoses 
kasutusest kõrvaldatud elavhõbedaga ja 
eelkõige seoses järgmisega:
a) veel kasutuses oleva elavhõbeda 
koguhulga hinnang;
b) kloorleelise tehaste sulgemisel või 
ümbermuutmisel genereeritud elavhõbeda 
koguhulk;
c) üksikutesse ladustamiserajatistesse 
saadetud elavhõbedakogus;
d) kõikide ladustamisrajatiste asukoht ja 
kontaktandmed;
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e) elavhõbeda üleandmised teistele 
kloorleelise tehastele Euroopa Liidus töös 
hoitavate elementide toimimiseks;
f) esialgse omaniku kohustuse alusel 
ladustatud elavhõbeda kogus töös hoitavate 
elementide toimimiseks.
1 Üks aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Or. en

Selgitus

On oluline, et Euroopa Komisjonile esitataks kõnealune teave, et tagada määruse üle 
järelevalve teostamine ja elavhõbeda ohutu ladustamine. Jagu, mis käsitleb kloorleelise 
tööstuse poolset vabatahtlikku kohustust seoses teabe edastamisega komisjonile sisaldub 
määruses endas. Vabatahtlik kokkulepe ei ole seega enam vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 75
Artikli 6 lõige 2

2. Hiljemalt 30. novembriks 2014 teavitavad 
liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest ja selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses 
lõigus märgitud kuupäeva.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 30. novembriks 2012 
üksikasjaliku teabe oma elavhõbeda, 
kinaveri ja kalomeli kasutuse ja 
kaubanduse kohta. Nad teavitavad 
komisjoni määruse kohaldamisest j a selle 
turumõjudest oma territooriumil. Komisjon 
avaldab teabe kokkuvõtlikus aruandes ühe 
aasta jooksul alates selle esitamisest 
liikmesriikide poolt. Komisjoni nõudel 
esitavad liikmesriigid nimetatud teabe enne 
esimeses lõigus märgitud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Keelu raames on vaja esitada niipea kui võimalik kõikidele sidusrühmadele teave keelu 
protsessi kohta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 76
Artikli 6 lõige 2

2. Hiljemalt 30. novembriks 2014
teavitavad liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest j a selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses 
lõigus märgitud kuupäeva.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011
teavitavad liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest j a selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses 
lõigus märgitud kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Teabe esitamise tähtaeg tuleks kooskõlas varasema muudatusega tuua ettepoole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 77
Artikli 6 lõige 2

2. Hiljemalt 30. novembriks 2014 teavitavad 
liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest j a selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses
lõigus märgitud kuupäeva.

2. Hiljemalt 30. novembriks 2011 teavitavad 
liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest j a selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses 
lõigus märgitud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Juhul kui ekspordikeeld võib jõustuda juba 2008. aastal, ei ole mingit põhjust oodata 
liikmesriikide kohustusega teavitada komisjoni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 78
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:
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a) ühendusse sisseveetava või ühendusest 
väljaveetava metallilise elavhõbeda 
kogused, hinnad, lähte- ja sihtriigid ning 
kavandatav kasutusala;

välja jätta

b) metallilise elavhõbeda ühendusesiseste 
piiriüleste tehingute kogused, hinnad, lähte-
ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala.

b) metallilise elavhõbeda, kinaveri ja
elavhõbedaühendite, mille 
elavhõbedakontsentratsioon on suurem kui 
5 massiprotsenti, ühendusesiseste piiriüleste 
tehingute kogused, hinnad, lähte- ja 
sihtriigid ning kavandatav kasutusala.

Or. en

Selgitus

Punkt 3a: tehnilise vea parandus komisjoni ettepanekus: tulenevalt kavandatud metallilise 
elavhõbeda ekspordikeelust ei ole loogiline nõuda liikmesriikidelt, et nad annaksid aru 
ühendusest väljaveetava metallilise elavhõbeda kohta. Samamoodi, kui võetakse vastu 
muudatusettepanekud impordikeelu osas, nagu on muuhulgas raportöör välja pakkunud, 
puudub vajadus igasuguse aruandmise järele ühendusse imporditava metallilise elavhõbeda 
kohta. 

Punkt 3b: Aruandmise ulatuse laiendamine kooskõlas ekspordikeelu ulatuse laiendamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 79
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

a) ühendusse sisseveetava või ühendusest 
väljaveetava metallilise elavhõbeda kogused, 
hinnad, lähte- ja sihtriigid ning kavandatav 
kasutusala;

a) ühendusse sisseveetava või ühendusest 
väljaveetava metallilise elavhõbeda, 
kinaveri ja kalomeli kogused, hinnad, lähte-
ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala;

b) metallilise elavhõbeda ühendusesiseste 
piiriüleste tehingute kogused, hinnad, lähte-
ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala.

b) metallilise elavhõbeda, kinaveri ja
kalomeli ühendusesiseste piiriüleste 
tehingute kogused, hinnad, lähte- ja 
sihtriigid ning kavandatav kasutusala.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 1 muudatusest.



AM\660672ET.doc 31/32 PE 386.671v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 80
Artikli 6 lõike 3 punkt b

b) metallilise elavhõbeda ühendusesiseste 
piiriüleste tehingute kogused, hinnad, lähte-
ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala. 

b) metallilise elavhõbeda, kinaveri ja
elavhõbedaühendite, mille 
elavhõbedakontsentratsioon on suurem kui 
1 massiprotsent, ühendusesiseste piiriüleste 
tehingute kogused, hinnad, lähte- ja 
sihtriigid ning kavandatav kasutusala.

Or. en

Selgitus

Õigusakt peaks sisaldama ka kinaveri ja elavhõbedaühendite ekspordi keeldu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso ja María Sornosa Martínez, Miguel Angel 
Martínez Martínez

Muudatusettepanek 81
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

2 a. Kuus kuud enne ekspordikeelu 
jõustumist vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 1 hindab komisjon nende 
hüvitusmeetmete mõju tõhusust, mis on 
võetud selleks, et võimaldada 
elavhõbedakaevanduste sulgemisest 
mõjutatud piirkonnal saavutada elujõulised 
majanduslikud ja sotsiaalsed alternatiivid.

Or. es

Selgitus

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 



PE 386.671v01-00 32/32 AM\660672ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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”.


