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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Módosítás: 25
Cím

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany kiviteli tilalmáról és 
biztonságos tárolásáról

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany, cinóber (higany-
szulfid), higanyvegyületek és bizonyos 
higanyt tartalmazó termékek kiviteli 
tilalmáról és biztonságos tárolásáról

Or. en

Indokolás

Kizárólag a már betiltott termékeket zárják ki a kivitelből (Papadimoulis).

Az 1. cikkre vonatkozóan ugyanazon szerző, valamint az előadó által javasolt módosításokból 
következik (Schlyter).
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 26
Cím

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany kiviteli tilalmáról és 
biztonságos tárolásáról

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany, cinóber (higany-
szulfid), kalomel és bizonyos higanyt 
tartalmazó termékek kiviteli tilalmáról és 
biztonságos tárolásáról

Or. en

Indokolás

Az 1. cikkre vonatkozó módosításból következik.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 27
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 133. cikkére 
és 175. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke
(1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

A kettős jogalap nem indokolt. Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint kettős jogalap csak 
akkor alkalmazható, ha kivételes esetben igazolást nyer, hogy a jogi aktus egyidejűleg több 
célkitűzést szolgál, anélkül, hogy azok bármelyike másodlagos lenne vagy egy másikkal 
közvetve összefüggene. Itt nem erről van szó, mivel a javaslathoz csatolt indokolásban maga a 
Bizottság jelenti ki, hogy az intézkedést az emberi egészség és a környezet védelmének 
célkitűzései (az EK-Szerződés 175. cikke), nem pedig kereskedelempolitikai szempontok (az 
EK-Szerződés 133. cikke) vezérlik.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 28
(1) preambulumbekezdés

(1) A környezetbe jutó higany elismerten (1) A környezetbe jutó higany elismerten 



AM\660672HU.doc 3/34 PE 386.671v01-00

külső fordítás

HU

világméretű fenyegetést jelent, ami nemzeti, 
regionális és globális szinten egyaránt 
fellépést sürget.

világméretű fenyegetést jelent, ami helyi, 
nemzeti, regionális és globális szinten 
egyaránt fellépést sürget.

Or. pl

Indokolás

A higanykibocsátás és az általa előidézett kockázat nem csak makro, hanem – és különösen –
mikro szinten fejt ki hatást. A helyi hatóságok létfontosságú kapcsot jelentenek a 
hulladékgazdálkodási rendszerben, tekintve, hogy a gyakorlatban ők viselik a felelősséget a 
hulladékok biztonságos tárolásának biztosításáért, a veszélyes hulladékokat, például a 
higanyt is beleértve (lásd a hulladékról szóló 75/442/EGK irányelvet és a veszélyes 
hulladékról szóló 91/689/EGK irányelvet).

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 29
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Az Európai Parlament és a Tanács 
elismerte az Almadén (Spanyolország) 
körzetében található higanybányák 
bezárásából fakadó környezetvédelmi és 
szociális problémákat, és úgy vélte, hogy 
tanácsos megfelelő kompenzációs 
intézkedéseket elfogadni annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az érintett terület 
életképes megoldásokat találjon a helyi 
környezetvédelem, foglalkoztatás és 
gazdasági tevékenységek számára. Az 
Európai Parlament ezenfelül a higanyra 
vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 
2006. március 14-i állásfoglalásában1 azon 
a véleményen volt, hogy az almadéni 
bányák megfelelő helyszínül szolgálnának 
a fémhigany biztonságos tárolásához.
__________________
1 HL C 291. (E), 2006.11.30., 128. o.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy említést tegyen Almadénről, az Európai Unió régóta működő higany-
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előállítójáról, valamint a Parlament által a higanyra vonatkozó közösségi stratégia átfogó 
értékeléséről elfogadott állásfoglalásról.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 30
(4) preambulumbekezdés

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős visszafogása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany 
Közösségből történő kivitelét.

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős visszafogása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany, 
cinóber (higany-szulfid) és a kalomel
Közösségből történő kivitelét.

Or. en

Indokolás

Az 1. cikkre vonatkozó módosításból következik.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 31
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az emberi egészség és a környezet 
Európai Unión belüli védelmének javítása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany, a 
cinóber (higany-szulfid) és a kalomel 
behozatalát.

Or. en

Indokolás

A higany behozatalát meg kell tiltani, hogy az Európában található higany mennyisége 
minimálisra csökkenjen, és ösztönözzék a hulladékból és nyerstermékekből történő 
újrahasznosítást.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 32
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Ugyanezen okból az Európai Unión 
belül már forgalomba hozatali tilalom alá 
tartozó, illetve hamarosan az alá kerülő 
higanyt tartalmazó termékek kivitelét is 
meg kell tiltani.

Or. en

Indokolás

A „tilalom” kifejezés pontosabb, mivel valamit anélkül is lehet szabályozni, hogy azt 
betiltanák.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 33
(6) preambulumbekezdés

(6) A klóralkáliipar által már nem használt 
higany biztonságos tárolásának lehetővé 
tétele érdekében bizonyos hulladékok 
tekintetében el kell térni a 
hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 
1999/31/EK tanácsi irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől, és ki kell mondani, hogy a 
nem föld alatt történő tárolásra nem 
alkalmazandók a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének 
kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK 
irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján 
tárgyú, 2002. december 19-i 2003/33/EK 
tanácsi határozat mellékletének 2.4.
pontjában előírt követelmények.

(6) A 90/3 PARCOM (a tengeri környezet 
szárazföldi eredetű szennyezésének 
megelőzéséről szóló egyezmény) határozat 
elfogadta a higanycellás klóralkáli üzemek 
2010-ig történő fokozatos megszüntetésére 
irányuló célkitűzést. A klóralkáliipar által 
már nem használt higany biztonságos, 
ideiglenes, a szilárd formában végzett 
végleges ártalmatlanítást megelőző
tárolásának lehetővé tétele érdekében 
bizonyos hulladékok tekintetében el kell 
térni a hulladéklerakókról szóló, 1999. 
április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 5. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől, és ki kell mondani, hogy a 
föld fölött, visszanyerhető formában történő 
tárolásra nem alkalmazandók a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének 
kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK 
irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján 
tárgyú, 2002. december 19-i 2003/33/EK 
tanácsi határozat mellékletének 2.4. 
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pontjában előírt követelmények.

Or. en

Indokolás

A klóralkáliiparban alkalmazott higanycellák messze az EU legnagyobb higanykészleteit 
jelentik. Ezért fontos, hogy a klóralkáliiparban alkalmazott higanycellák fokozatos 
megszüntetését a 90/3 PARCOM határozat kereteibe helyezzék.

A fémhigany folyékony. Egyértelművé kell tenni, hogy a folyékony higany tárolását kizárólag 
ideiglenes alapon lehet elfogadni. Végleges ártalmatlanítása kizárólag szilárd 
halmazállapotúvá alakított formában történhet. A fémhigany szilárd halmazállapotúvá 
alakítását szolgáló ipari folyamatok fejlesztése jelenleg zajlik, és várhatóan néhány éven belül 
elérhetővé válnak.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 34
(6a) preambulumbekezdés (új)

 (6a) Az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében a higany végleges 
ártalmatlanítását nem szabad folyékony 
formában végezni.

Or. en

Indokolás

A 2003/33/EK határozat szerinti föld alatti tárolásra vonatkozó biztonsági vizsgálat
egyértelműen meghatározza, hogy a hulladék átvételéhez „a hulladéklerakók hosszú távú 
kockázatainak értékelésekor a tartályok és a tárolásra szolgáló tér szigetelése a korlátozott 
élettartamuk miatt nem vehetők figyelembe”. Ilyenformán egyértelművé válik, hogy a 
fémhigany folyékony formában történő végleges ártalmatlanítása elfogadhatatlan. Az 
egyértelműség kedvéért ezt világosan ki kell jelenteni ebben a rendeletben. A fémhigany 
szilárd halmazállapotúvá alakítását szolgáló ipari folyamatok fejlesztése jelenleg zajlik, és 
ezek várhatóan néhány éven belül elérhetővé válnak.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 35
(7) preambulumbekezdés
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(7) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos tárolás érdekében a 
2003/33/EK határozatban a föld alatti 
tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot
különös követelményekkel kell kiegészíteni, 
és alkalmazási körét ki kell terjeszteni a nem 
föld alatt történő tárolásra.

(7) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos ideiglenes tárolás 
érdekében a 2003/33/EK határozatban a föld 
alatti tárolásra előírt biztonsági vizsgálat
alkalmazási körét ki kell terjeszteni a föld 
fölött, visszanyerhető formában történő 
tárolásra.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk módosításával összhangban álló módosítás, ugyanattól a szerzőtől. A folyékony 
higany bányákban történő tárolása magában hordozza annak kockázatát, hogy ez valójában 
végleges ártalmatlanítássá válik. Ez nem lenne elfogadható, és ellenkezne a 
hulladéklerakókról szóló irányelv biztonsági rendelkezéseivel. A tárolás kizárólag ideiglenes 
jellegű lehet, és csak föld fölött, visszanyerhető formában történhet.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 36
(7a) preambulumbekezdés (új)

 (7a) A rendelet végrehajtásának elősegítése 
érdekében a klóralkáliipar szereplőinek az 
üzemeikben lévő higanycellák 
megszüntetésével kapcsolatos összes 
lényeges adatot meg kell küldeniük az 
Európai Bizottságnak és az érintett 
tagállam illetékes hatóságainak. A
földgáztisztítás során vagy a színesfém-
bányászati és -olvasztási eljárások 
melléktermékeként higanyt kinyerő iparág 
szereplőinek szintén be kell nyújtaniuk a 
lényeges adatokat az Európai Bizottságnak 
és az érintett tagállam illetékes 
hatóságainak. A Bizottságnak ezeket az 
információkat nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tennie.

Or. en

Indokolás

A klóralkáliipar önként vállalt kötelezettséget arra, hogy az Európai Bizottságnak adatokat 
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szolgáltat a higanycellák megszüntetéséről. Ezek az adatok azonban kulcsfontosságúak a 
rendelet végrehajtásának biztosításához, és ezért szerepelniük kell ebben a rendeletben. 
Ugyanennek kell vonatkoznia a higanyt kinyerő egyéb iparágakra is. Az adatokat az Európai 
Bizottságnak és az érintett tagállam illetékes hatóságainak kell benyújtani, és azokat a 
környezeti ügyekben a közösségi intézmények információhoz való hozzáféréséről szóló 
rendelettel összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 37
(8) preambulumbekezdés

(8) A Szerződés versenyjogi 
rendelkezéseinek, különösen pedig 81. 
cikkének sérelme nélkül célszerű olyan 
információcserét szervezni, amelynek révén 
megítélhető, hogy a higany kivitele és
tárolása terén szükség van-e további 
intézkedések bevezetésére.

(8) A Szerződés versenyjogi 
rendelkezéseinek, különösen pedig 81. 
cikkének sérelme nélkül célszerű olyan 
információcserét szervezni az összes 
érdekelt féllel, amelynek révén megítélhető, 
hogy a higany, annak vegyületei és a 
higanyt tartalmazó termékek behozatala, 
kivitele, ideiglenes tárolása és végleges 
ártalmatlanítása terén szükség van-e 
további intézkedések bevezetésére.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő intézkedések esetleges szükségességével kapcsolatos információcserében az 
összes érdekelt félnek részt kell vennie. Ennek ki kell terjednie a higany behozatalára és 
végleges ártalmatlanítására, valamint a higanyvegyületekkel és a higanyt tartalmazó 
termékekkel kapcsolatos rendelkezésekre.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 38
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy a jogi aktus 
értékelése kellő időben megtörténhessék, a 
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a
tárolólétesítményeknek kiadott 
engedélyekről, valamint a jogi aktus 
alkalmazásáról és piaci hatásairól.

(9) Annak érdekében, hogy a jogi aktus 
értékelése kellő időben megtörténhessék, a 
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk az 
ideiglenes tárolólétesítményeknek kiadott 
engedélyekről, valamint a jogi aktus 
alkalmazásáról és piaci hatásairól.
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Or. en

Indokolás

Meg kell állapítani, hogy a higany tárolása kizárólag ideiglenes lehet.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 39
(12) preambulumbekezdés

(12) A rendelet kereskedelempolitikai 
elemet és környezetpolitikai
megfontolásokból fakadó elemeket egyaránt 
tartalmaz. Az 1. cikk kereskedelempolitikai 
vonatkozású, ezért a Szerződés 133. cikkén 
alapul, míg a többi cikk jogalapja a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése.

(12) A rendelet az emberi egészség és a 
környezet védelmét célzó megfontolásokból 
fakad.

Or. en

Indokolás

A kettős jogalap nem indokolt. Először is, maga a Bizottság jelenti ki, hogy az intézkedést az 
emberi egészség és a környezet védelmének célkitűzései (az EK-Szerződés 175. cikke), nem 
pedig kereskedelempolitikai szempontok (az EK-Szerződés 133. cikke) vezérlik. Másodszor 
pedig a kettős jogalap védelme érdekében nem helytálló az Európai Bíróság rotterdami 
egyezménnyel kapcsolatos közelmúltbeli ítéletére hivatkozni. A rotterdami egyezmény 
kereskedelmi rendszert hoz létre – ez a rendelet kereskedelmi tilalmat állapít meg, ami igen 
eltérő eset.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 40
(12) preambulumbekezdés

(12) A rendelet kereskedelempolitikai 
elemet és környezetpolitikai 
megfontolásokból fakadó elemeket egyaránt 
tartalmaz. Az 1. cikk kereskedelempolitikai 
vonatkozású, ezért a Szerződés 133. cikkén 
alapul, míg a többi cikk jogalapja a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése.

(12) A rendelet kereskedelempolitikai 
elemet, valamint környezetpolitikai és 
egészségvédelmi megfontolásokból fakadó 
elemeket egyaránt tartalmaz. Az 1. cikk 
kereskedelempolitikai vonatkozású, ezért a 
Szerződés 133. cikkén alapul, míg a többi 
cikk jogalapja a Szerződés 175. cikkének (1) 
bekezdése.
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Or. pl

Indokolás

Ebben a rendeletben az egészségvédelmi politika ugyanolyan fontossággal bír, mint a 
környezetvédelmi politika.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 41
(13) preambulumbekezdés

(13) Az áruk mozgására és a belső piac 
működésére gyakorolt hatásból és a 
higanyszennyezés határokon átnyúló 
voltából következik, hogy a higanyexpozíció 
exporttilalmon és tárolási kötelezettségen 
keresztül történő mérséklésére irányuló 
célkitűzést a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, ezért közösségi 
szintű fellépésre van szükség. Ennek 
megfelelően, a szubszidiaritásnak a 
Szerződés 5. cikkében előírt elvével 
összhangban a Közösség intézkedéseket 
fogadhat el. Az arányosság ugyanebben a 
cikkben előírt elvével összhangban ez a 
rendelet nem lépi túl az említett célkitűzés 
valóra váltásához szükséges mértéket,

(13) Az áruk mozgására és a belső piac 
működésére gyakorolt hatásból és a 
higanyszennyezés határokon átnyúló 
voltából következik, hogy a higanyexpozíció 
exporttilalmon és ideiglenes, szilárd 
formában végzett végleges ártalmatlanítást 
megelőző tárolásra vonatkozó
kötelezettségen keresztül történő 
mérséklésére irányuló célkitűzést a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ezért közösségi szintű 
fellépésre van szükség. Ennek megfelelően, 
a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
előírt elvével összhangban a Közösség 
intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság 
ugyanebben a cikkben előírt elvével 
összhangban ez a rendelet nem lépi túl az 
említett célkitűzés valóra váltásához 
szükséges mértéket,

Or. en

Indokolás

A fémhigany folyékony. Egyértelművé kell tenni, hogy a folyékony higany tárolását kizárólag 
ideiglenes alapon lehet elfogadni. Végleges ártalmatlanítása kizárólag szilárd 
halmazállapotúvá alakított formában történhet. A fémhigany szilárd halmazállapotúvá 
alakítását szolgáló ipari folyamatok fejlesztése jelenleg zajlik, és ezek várhatóan néhány éven 
belül elérhetővé válnak.
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 42
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

2008. január 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

Or. de

Indokolás

Minél tovább késlekedik a tilalom bevezetése, annál több higanyt fognak exportálni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 43
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

2008. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) 
meghaladó higanytartalmú 
higanyvegyületeket kivinni.

Or. en

Indokolás

A higany és vegyületei nagyon mérgezőek az emberek és az állatok számára. A higany 
közvetett kivitelének elkerülése érdekében a tilalmat az 5 tömegszázalékot meghaladó 
higanytartalmú higanyvegyületekre és a cinóberre is ki kell terjeszteni.

A legnagyobb higanykészletek a klóralkáliiparban találhatók. A 90/3 PARCOM határozat 
értelmében a klóralkáliiparban alkalmazott higanycellákat 2010-ig fokozatos meg kell 
szüntetni. Szinte cinikus dolog lenne a kiviteli tilalommal 2011-ig várni, mivel ez lehetővé 
tenné az e dátum előtt megszüntetett cellákból származó összes higany kivitelét, aminek sajnos 
gyakran harmadik országok látják kárát (pl. külszíni aranybányászat).

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 44
1. cikk
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2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

2008. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és 1 tömegszázalékot (m/m%) 
meghaladó higanytartalmú 
higanyvegyületeket kivinni.

Or. en

Indokolás

A jogszabálynak a cinóber és a higanyvegyületek kiviteli tilalmát is tartalmaznia kell. A 
higany az egyik legveszélyesebb fémes elem. Mivel az EU a világ legnagyobb 
higanyexportőre, a tilalomnak a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie, legkésőbb 2008. 
július 1-jén.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 45
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

2010. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és kalomelt (CAS-sz.: 10112-91-1)
kivinni.

Or. en

Indokolás

A higany kivitelének csökkentése érdekében a higany ásványának, a cinóbernek is be kell 
tiltani a kivitelét. A fémhigany kalomellé alakítása olcsó és könnyen kivitelezhető, és a 
kalomelt az EU-n kívüli helyszíneken egyszerűen fémhigannyá lehet feldolgozni, ezért a 
kalomel kivitelét is be kell tiltani.

A higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 2006 márciusában elfogadott európai 
parlamenti állásfoglalás (2005/2050(INI)) 2010-től kezdődően kért kiviteli tilalmat.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 46
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 

2010. január 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
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kivinni. cinóbert és higanyvegyületeket kivinni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 47
1a. cikk (új)

2008. július 1-jétől tilos azon 
higanytartalmú termékek kivitele, 
amelyeknek forgalomba hozatala az EU-n 
belül tilos.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 48
1a. cikk (új)

2009. január 1-jétől tilos azon 
higanytartalmú termékek kivitele, 
amelyeknek forgalomba hozatala az 
Európai Unión belül tilos.

Or. en

Indokolás

Ugyanaz a megfogalmazás, mint a mérőeszközökről szóló irányelvben.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 49
1a. cikk (új)

2010. január 1-jétől tilos azon 
higanytartalmú termékek kivitele, 
amelyeknek értékesítése vagy terjesztése az 
Európai Unión belül tilos.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 50
1a. cikk (új)

2008. július 1-jétől tilos a Közösségbe 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) 
meghaladó higanytartalmú 
higanyvegyületeket behozni.

Or. en

Indokolás

A kiviteli tilalmat hasonló, egyidejűleg alkalmazandó behozatali tilalommal kell kiegészíteni.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 51
1b. cikk (új)

 2010. január 1-jétől tilos a Közösségbe 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és higanyvegyületeket behozni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 52
1a. cikk (új)

2010. július 1-jétől tilos a Közösségbe 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és kalomelt (CAS-sz.: 10112-91-1)
behozni.
A tagállamoknak saját szükségleteiket a 
hulladékokból és a nyerstermékekből 
történő visszanyerésből kell fedezniük.
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Or. en

Indokolás

A higanybehozatal tilalma biztosítani fogja, hogy az EU higanyszükségletét a hulladékokból 
és a nyerstermékekből visszanyert higanyból fedezzék.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 53
2. cikk

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt 
higanyt, a földgáztisztítás során nyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon kell 
tárolni.

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt vagy 
cinóberből kivont higanyt, a földgáztisztítás 
során visszanyert higanyt és a színesfém-
bányászati és -olvasztási eljárásokban 
melléktermékként visszanyert higanyt 
ideiglenesen, a szilárd formában végzett 
végleges ártalmatlanítást megelőzően,
eredeti állapotában és koncentrációjában, az 
emberi egészségre és a környezetre nézve 
biztonságos módon kell tárolni.

Or. en

Indokolás

Jelentős annak a cinóbernek a mennyisége, amit már kitermeltek, de még nem dolgoztak fel. 
Annak megakadályozása érdekében, hogy a cinóberből kinyert higany révén további higany 
kerüljön a piacra, a tárolási kötelezettséget az ilyen higanyra is ki kell terjeszteni.

A fémhigany folyékony. Egyértelművé kell tenni, hogy a folyékony higany tárolását kizárólag 
ideiglenes alapon lehet elfogadni. Végleges ártalmatlanítása kizárólag szilárd 
halmazállapotúvá alakított formában történhet. A fémhigany szilárd halmazállapotúvá 
alakítását szolgáló ipari folyamatok fejlesztése jelenleg zajlik, és ezek várhatóan néhány éven 
belül elérhetővé válnak.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 54
2. cikk

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt 

A tagállamok az 1. cikkben előírt naptól 
fogva biztosítják, hogy a klóralkáliipar által 
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higanyt, a földgáztisztítás során nyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon kell 
tárolni.

már nem használt vagy cinóberből kivont 
higanyt, a földgáztisztítás során visszanyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
visszanyert higanyt az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon, 
erre alkalmas megfelelő létesítményekben
tárolják és – végül – ártalmatlanítsák a 
Közösségben, az e rendelet szerinti 
biztonsági vizsgálat és a vonatkozó 
engedély megléte mellett.

Or. en

Indokolás

A folyékony higany biztonságos ártalmatlanítására alkalmas technológia még nem áll az ipar 
rendelkezésére. Ezért azt javasolnánk, hogy a folyékony higany tárolása egyelőre pusztán 
ideiglenes legyen. Amint a technológia elérhetővé válik, a Közösségben az ideiglenesen tárolt 
fémhiganyt végül biztonságosan ártalmatlanítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 55
2. cikk

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt 
higanyt, a földgáztisztítás során nyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon kell 
tárolni.

A tagállamok az 1. cikkben előírt naptól 
fogva biztosítják, hogy a klóralkáliipar által 
már nem használt vagy cinóberből kivont
higanyt, a földgáztisztítás során visszanyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
visszanyert higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon, 
erre alkalmas megfelelő létesítményekben
tárolják, az e rendelet szerinti biztonsági 
vizsgálat és a vonatkozó engedély megléte 
mellett.
Minden egyéb alternatíva előtt mérlegelni 
kell annak lehetőségét, hogy a meglévő 
fémhiganykészletek, illetve az Európában 
az iparban melléktermékként keletkező 
fémhigany biztonságos tárolására egy 
központi helyszínt jelöljenek ki.
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Or. es

Indokolás

Megfelel a Parlament által a higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 2006. március 
14-i állásfoglalásában jóváhagyott megközelítésnek.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 56
2. cikk

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt 
higanyt, a földgáztisztítás során nyert 
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és
a környezetre nézve biztonságos módon kell 
tárolni.

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáliipar által már nem használt 
higanyt, a földgáztisztítás során nyert 
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon kell 
szállítani és tárolni.

Or. pl

Indokolás

Sok esetben a megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett végzett tárolás és szállítás is 
elválaszthatatlan részét képezi a klóralkáli-, bánya- és olvasztóipari műveleteknek, amelyek 
egyik célja, hogy a higany környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatását 
minimálisra csökkentsék.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 57
2. cikk, (1a) bekezdés (új)

Minden egyéb alternatíva előtt mérlegelni 
kell annak lehetőségét, hogy Almadént a 
meglévő fémhiganykészletek, illetve az 
Európa-szerte az iparban melléktermékként 
keletkező fémhigany – de nem a hulladékká 
vált higanytartalmú árucikkek –
biztonságos tárolására használják, így 
hasznosítva a helyben meglévő 
infrastruktúrát, illetve a helyi munkaerőt és 
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technológiai szakértelmet.

Or. es

Indokolás

A higanyt biztonságosan kell tárolni, a biztonságos, hosszú távú környezetgazdálkodás 
szabályainak megfelelően. A higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló 
állásfoglalásában már maga a Parlament is rámutatott, hogy „meg kell fontolni azt a 
lehetőséget, hogy Almadént a meglévő fémhiganykészletek, illetve az Európa-szerte az 
iparban melléktermékként keletkező fémhigany – de nem a hulladékká vált higanytartalmú 
árucikkek – biztonságos tárolására használják, így hasznosítva a helyben meglévő 
infrastruktúrát, illetve a helyi munkaerőt és technológiai szakértelmet”.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 58
2a. cikk (új)

Tilos a higany folyékony formában történő 
végleges ártalmatlanítása.

Or. en

Indokolás

A 2003/33/EK határozat szerinti föld alatti tárolásra vonatkozó biztonsági vizsgálat
egyértelműen meghatározza, hogy a hulladék átvételéhez „a hulladéklerakók hosszú távú 
kockázatainak értékelésekor a tartályok és a tárolásra szolgáló tér szigetelése a korlátozott 
élettartamuk miatt nem vehetők figyelembe”. Ilyenformán egyértelművé válik, hogy a 
fémhigany folyékony formában történő végleges ártalmatlanítása elfogadhatatlan. Az 
egyértelműség kedvéért ezt világosan ki kell jelenteni ebben a rendeletben. A fémhigany 
szilárd halmazállapotúvá alakítását szolgáló ipari folyamatok fejlesztése jelenleg zajlik, és 
várhatóan néhány éven belül elérhetővé válnak.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 59
3. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

1. Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés 

1. Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés 
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mellett tárolható: mellett, ideiglenesen tárolandó,
a) föld alatti, hulladékártalmatlanításra 
felkészített sóbányában;

a) törölve

b) kizárólag a végleges ártalmatlanításra 
váró fémhigany ideiglenes tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt létesítményben.

kizárólag a szilárd formában történő 
végleges ártalmatlanításra váró fémhigany 
ideiglenes, visszanyerhető formában történő
tárolására szánt és erre a célra felszerelt, föld 
fölötti létesítményekben.

Or. en

Indokolás

A javaslat alapján nem egyértelmű, hogy a Bizottság a fémhigany tárolását vagy annak 
végleges ártalmatlanítását kívánja lehetővé tenni a föld alatti sóbányákban. A bányákban 
végzett tárolás gyakran sajnos valójában állandóvá válik. Ha nincs szem előtt, nem 
gondolunk rá! A folyékony higany bányákban történő végleges ártalmatlanítása azonban nem 
lenne elfogadható, és egyértelműen ellentmond a 2003/33/EK határozatnak, amely előírja, 
hogy a föld alatti tárolásra szánt hulladékok átvételéhez „a hulladéklerakók hosszú távú 
kockázatainak értékelésekor a tartályok és a tárolásra szolgáló tér szigetelése a korlátozott 
élettartamuk miatt nem vehetők figyelembe”.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 60
3. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) föld alatti, hulladékártalmatlanításra
felkészített sóbányában;

a) föld alatti, a higany ártalmatlanítására
felkészített létesítményben;

Or. en

Indokolás

A hulladékhigany sóbányában történő tárolása esetleg nem kivitelezhető, de más helyszínek, 
például anhidrit- vagy higanybányák hozzáférhetők és megfelelők lehetnek; e lehetőségek 
biztosítása érdekében nagyobb rugalmasságra van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 61
3. cikk, (1), ba) pont (új)
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ba) a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
(IPPC) irányelv(96/61/EK) szerint klór 
előállítására engedélyezett létesítmények 
(az irányelv I. mellékletének 4.2.(a) pontja), 
amelyek az engedélyezett létesítmény 
részeként rendelkeznek a fémhiganynak a 
végleges ártalmatlanításáig történő 
tárolásához szükséges eszközökkel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 62
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Az 1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjában foglalt rendelkezéstől eltérően a 
célország és a küldő ország illetékes 
hatóságai a hulladéknak minősülő 
fémhigany szállítmányaival szemben nem 
emelhetnek kifogást azon az alapon, hogy a 
tervezett szállítás, illetve ártalmatlanítás
nincs összhangban a közelség elvének, a 
hasznosítás elsőbbségének és az önellátás 
elvének érvényesítése érdekében tett 
intézkedésekkel.

(2) Az 1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjában foglalt rendelkezéstől eltérően a 
célország és a küldő ország illetékes 
hatóságai a hulladéknak minősülő és 
ideiglenes tárolásra szánt fémhigany 
szállítmányaival szemben nem emelhetnek 
kifogást azon az alapon, hogy a tervezett 
szállítás nincs összhangban a közelség 
elvének, a hasznosítás elsőbbségének és az 
önellátás elvének érvényesítése érdekében 
tett intézkedésekkel.

Or. en
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Indokolás

A fémhigany végleges ártalmatlanítását kizárólag szilárd halmazállapotúvá alakított 
formában lehet végezni. A szilárd halmazállapotúvá alakítás eljárásai néhány éven belül 
lesznek elérhetők. Amíg ezek az eljárások elérhetővé nem válnak, a fémhiganyt kizárólag 
ideiglenes tárolás céljából lehet szállítani.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 63
4. cikk, (1) bekezdés

(1) A föld alatti, hulladéktárolásra 
felkészített sóbányában történő tárolás 
tekintetében a 2003/33/EK határozat 
értelmében elvégzendő biztonsági 
vizsgálatnak ki kell terjednie különösen a 
fémhigany és az elkülönítő edényzet 
jellemzőiből és hosszú távú viselkedéséből 
fakadó többletkockázatra.

törölve

Or. en

Indokolás

A föld alatti bányákban végzett tárolás gyakran sajnos valójában állandóvá válik. Ha nincs 
szem előtt, nem gondolunk rá! A folyékony higany bányákban történő végleges 
ártalmatlanítása azonban nem lenne elfogadható, és egyértelműen ellentmond a 2003/33/EK 
határozatnak, amely előírja, hogy a föld alatti tárolásra szánt hulladékok átvételéhez „a 
hulladéklerakók hosszú távú kockázatainak értékelésekor a tartályok és a tárolásra szolgáló 
tér szigetelése a korlátozott élettartamuk miatt nem vehetők figyelembe” Az ilyen végleges 
ártalmatlanítás tilalmának fényében nincs szükség a 2003/33/EK határozat szerinti biztonsági 
vizsgálat kiigazítására.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 64
4. cikk, (2) bekezdés

(2) A kizárólag a fémhigany tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt létesítményben 
megvalósítandó ideiglenes tárolás 
tekintetében olyan biztonsági vizsgálatot kell 
végezni, amely a 2003/33/EK határozat 

(2) A kizárólag a fémhigany ideiglenes, 
visszanyerhető formában végzett tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt, föld fölötti
létesítményben megvalósítandó ideiglenes 
tárolás tekintetében olyan biztonsági 
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rendelkezéseivel azonos szintű 
környezetvédelmet biztosít; e vizsgálat 
eredményeit be kell nyújtani az illetékes 
hatóságnak.

vizsgálatot kell végezni, amely a 
2003/33/EK határozat rendelkezéseivel 
azonos szintű környezetvédelmet biztosít; e 
vizsgálat eredményeit be kell nyújtani az 
illetékes hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen elő kell írni, hogy a fémhigany ideiglenes tárolásának föld fölött, 
visszanyerhető formában kell történnie, hogy később lehetővé váljon a szilárd 
halmazállapotúvá alakítást követő, végleges ártalmatlanítása.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 65
4. cikk, (2) bekezdés

(2) A kizárólag a fémhigany tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt létesítményben 
megvalósítandó ideiglenes tárolás 
tekintetében olyan biztonsági vizsgálatot kell 
végezni, amely a 2003/33/EK határozat 
rendelkezéseivel azonos szintű 
környezetvédelmet biztosít; e vizsgálat 
eredményeit be kell nyújtani az illetékes 
hatóságnak.

(2) A kizárólag a fémhigany tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt létesítményben 
megvalósítandó ideiglenes tárolás 
tekintetében olyan biztonsági vizsgálatot kell 
végezni, amely a 2003/33/EK határozat 
rendelkezéseivel azonos szintű 
egészségvédelmet és környezetvédelmet 
biztosít; e vizsgálat eredményeit be kell 
nyújtani az illetékes hatóságnak.

Or. pl

Indokolás

Ebben a rendeletben az egészségvédelmi politika ugyanolyan fontossággal bír, mint a 
környezetvédelmi politika. A biztonsági vizsgálatnak ezért ki kell terjednie a higany 
egészségre gyakorolt hatásaira is.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 66
4. cikk, (3) bekezdés

(3) A föld alatti sóbánya, illetőleg a (3) A kizárólag a fémhigany ideiglenes 
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kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt létesítmény 
részére az 1999/31/EK irányelv 8. és 9. 
cikke értelmében kiadott engedélyben 
követelményeket kell előírni a tartályok 
szemrevételezéssel történő rendszeres 
ellenőrzése, valamint az esetleges szivárgás 
kimutatására alkalmas szivárgásjelző 
berendezés felszerelése vonatkozásában.

tárolására szánt és erre a célra felszerelt föld 
fölötti létesítmény részére az 1999/31/EK 
irányelv 8. és 9. cikke értelmében kiadott 
engedélyben követelményeket kell előírni a 
tartályok szemrevételezéssel történő 
rendszeres ellenőrzése, valamint az esetleges 
szivárgás kimutatására alkalmas 
szivárgásjelző berendezés felszerelése 
vonatkozásában. A higanynak a biztonságos 
végleges ártalmatlanítás érdekében 
visszanyerhetőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A fémhigany ideiglenes tárolását nem föld alatti sóbányákban kell végezni. Kizárólag erre a 
célra felszerelt, föld fölötti létesítményekben történhet, visszanyerhető formában, hogy később 
lehetővé váljon a szilárd halmazállapotúvá alakítást követően végzett végleges 
ártalmatlanítás.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 67
4. cikk, (3) bekezdés

(3) A föld alatti sóbánya, illetőleg a 
kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt létesítmény 
részére az 1999/31/EK irányelv 8. és 9. 
cikke értelmében kiadott engedélyben 
követelményeket kell előírni a tartályok 
szemrevételezéssel történő rendszeres
ellenőrzése, valamint az esetleges szivárgás 
kimutatására alkalmas szivárgásjelző 
berendezés felszerelése vonatkozásában.

(3) A föld alatti sóbánya, illetőleg a 
kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt létesítmény 
részére az 1999/31/EK irányelv 8. és 9. 
cikke értelmében kiadott engedélyben 
követelményeket kell előírni a tartályok 
szemrevételezéssel és analitikai 
módszerekkel történő folyamatos 
ellenőrzése, valamint az esetleges szivárgás 
kimutatására alkalmas szivárgásjelző 
berendezés felszerelése vonatkozásában.

Or. es

Indokolás

A tároló létesítmények ellenőrzéseit folyamatosan kell végezni. A rendszeres ellenőrzés nem 
elfogadható lehetőség.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 68
4a. cikk (új)

4a. cikk
Az ideiglenes tárolás során a felelősség a 
tároló létesítmény tulajdonosát terheli. A 
tagállamokat felkérik, hogy hozzanak létre 
egy alapot annak biztosítása érdekében, 
hogy a higany ideiglenes tárolásának 
fenntartásához és biztonságos végleges 
ártalmatlanításához pénzügyi források 
álljanak rendelkezésre. Az alapot a 
klóralkáliipar szereplői által az ideiglenes 
tárolásra küldött higany mennyiségével 
arányosan fizetett pénzügyi hozzájárulásra 
alapozva kell létrehozni. A földgáztisztítás 
során melléktermékként visszanyert 
fémhiganyt és a hulladékból vagy a 
színesfém-bányászati- és -olvasztási 
eljárások melléktermékeként visszanyert 
higanyt tárolásra küldő iparágak szintén 
arányos hozzájárulást fizetnek ebbe az 
alapba.
Amikor a higanyt a 5. cikk értelmében 
végleges ártalmatlanításra küldik, a 
tagállamok vállalják az ártalmatlanítás 
igazgatási és pénzügyi felelősségeit.

Or. es

Indokolás

Megfelel a Parlament által a higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 2006. március 
14-i állásfoglalásában jóváhagyott megközelítésnek.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 69
4a. cikk (új)
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4a. cikk
Az ideiglenes tárolás során a biztonságos 
tárolással kapcsolatos felelősség a tároló 
létesítmény tulajdonosát terheli. A 
tagállamok egy alapot hoznak létre annak 
biztosítása érdekében, hogy a higany 
biztonságos végleges ártalmatlanításához 
pénzügyi források álljanak rendelkezésre. 
Az alapot teljes egészében a klóralkáliipar 
szereplői által az ideiglenes tárolásra 
küldött higany mennyiségével arányosan 
fizetett díjakra alapozva kell létrehozni. 
Amikor a higanyt szilárd halmazállapotúvá 
alakított formában végleges 
ártalmatlanításra küldik, a tagállamok 
vállalják az ártalmatlanítás igazgatási és 
pénzügyi felelősségét.

Or. en

Indokolás

A biztonságos végleges ártalmatlanítás pénzügyi felelősségének a szennyező fizet elvvel 
összhangban a higanyhulladék előállítóit kell terhelnie.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 70
4b. cikk (új)

4b. cikk

(1) A klóralkáliiparban érintett vállalatok a 
higanycellák leszerelésével kapcsolatban az 
adott évre vonatkozóan a következő 
adatokat küldik el az Európai Bizottságnak 
és az érintett tagállamok illetékes 
hatóságainak:
- a még használatban lévő higany teljes 

mennyiségére vonatkozó legjobb 
becslés,

- a klóralkáli üzemek bezárása vagy 
átalakítása során visszanyert higany 
mennyisége,

- az egyes ideiglenes tároló 
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létesítményekbe küldött mennyiségek,
- az összes tároló létesítmény helye és 

elérhetősége,
- az Európai Unión belüli, a fennmaradó 

cellák működése érdekében egyéb 
klóralkáli üzemeknek történő 
átszállítások,

- az eredeti tulajdonos felelőssége mellett 
a fennmaradó cellák működése 
érdekében ideiglenesen tárolt
mennyiség.

(2) A földgáztisztítás során vagy színesfém-
bányászati és -olvasztási műveletek 
melléktermékeként higanyt kinyerő 
iparágban érintett vállalatok az adott évben 
kinyert higannyal kapcsolatban a következő 
adatokat küldik el az Európai Bizottságnak 
és az érintett tagállamok illetékes 
hatóságainak
- a kinyert higany mennyisége,
- az egyes ideiglenes tároló 

létesítményekbe küldött mennyiségek,
- az összes tároló létesítmény helye és 

elérhetősége.
(3) Az érintett vállalatok – esettől függően –
az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat 
először … május 31-én*, és ezt követően 
minden évben az adott év május 31-e előtt 
küldik el.
(4) A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
információt az 1367/2006/EK rendelettel 
összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi.
* az e rendelet hatálybalépését követő év.

Or. en

Indokolás

A klóralkáliipar önként vállalt kötelezettséget arra, hogy az Európai Bizottságnak adatokat 
szolgáltat a higanycellák megszüntetéséről. Ezek az adatok azonban kulcsfontosságúak a 
rendelet végrehajtásának biztosításához, és ezért szerepelniük kell ebben a rendeletben. 
Ugyanennek kell vonatkoznia a higanyt kinyerő egyéb iparágakra is. Az adatokat az Európai 
Bizottságnak és az érintett tagállam illetékes hatóságainak kell benyújtani, és azokat a 
környezeti ügyekben a közösségi intézmények információhoz való hozzáféréséről szóló 
rendelettel összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 71
5. cikk

A Bizottság a tagállamok és az érintett 
vállalkozások részvételével információcserét 
szervez.

A Bizottság a tagállamok és az érintett felek
részvételével 2010. június 30-ig 
információcserét szervez.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli tilalmat
szükséges-e esetleg kiterjeszteni a
higanyvegyületekre és a higanyt tartalmazó 
termékekre, hogy a tárolási kötelezettséget 
szükséges-e kiterjeszteni a más forrásokból 
származó fémhiganyra, valamint hogy 
szükséges-e időben korlátozni a kizárólag a 
fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre 
a célra felszerelt létesítményben 
megvalósított tárolást.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a tárolási 
kötelezettséget szükséges-e kiterjeszteni a 
más forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben korlátozni 
a kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt föld alatti 
bányában vagy föld fölötti létesítményben 
megvalósított tárolást.

Az információcsere az annak mérlegelése 
során nyert eredményeket fogja elemezni, 
hogy a rendelet 2. cikkével összhangban 
Almadén legyen a meglévő 
fémhiganykészletek, illetve az európai
iparban melléktermékként keletkező 
fémhigany biztonságos tárolására szolgáló 
helyszín.

Or. es

Indokolás

Megfelel a Parlament által a higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 2006. március 
14-i állásfoglalásában jóváhagyott megközelítésnek.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 72
5. cikk

A Bizottság a tagállamok és az érintett 
vállalkozások részvételével információcserét 
szervez.

A Bizottság a tagállamok és az érintett felek
részvételével rendszeres információcserét 
szervez. Az információcserének évente 
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legalább egyszer sorra kell kerülnie. Az első 
információcserére 2009. június 30. előtt 
kerül sor.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli tilalmat 
szükséges-e esetleg kiterjeszteni a
higanyvegyületekre és a higanyt tartalmazó 
termékekre, hogy a tárolási kötelezettséget 
szükséges-e kiterjeszteni a más forrásokból 
származó fémhiganyra, valamint hogy 
szükséges-e időben korlátozni a kizárólag a 
fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre 
a célra felszerelt létesítményben 
megvalósított tárolást.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli tilalmat 
szükséges-e kiterjeszteni az 5 
tömegszázalékot (m/m%) meg nem haladó 
higanytartalmú higanyvegyületekre, hogy 
az ideiglenes tárolási kötelezettséget 
szükséges-e kiterjeszteni a más forrásokból 
származó fémhiganyra, valamint hogy 
szükséges-e időben korlátozni a kizárólag a 
fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre 
a célra felszerelt, föld fölötti létesítményben 
megvalósított, visszanyerhető formában 
végzett tárolást, illetve a szilárd 
halmazállapotúvá alakított higany 
megfelelő végleges ártalmatlanítását.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az információcsere folyamatos jellegű. Elsősorban az ebben a 
rendeletben még nem szereplő kérdésekkel kell foglalkoznia.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Módosítás: 73
5. cikk, (2a) bekezdés (új)

Az információcsere az annak mérlegelése 
során nyert eredményeket fogja elemezni, 
hogy a rendelet 2. cikkével összhangban 
Almadén legyen a meglévő 
fémhiganykészletek, illetve az európai 
iparban melléktermékként keletkező 
fémhigany biztonságos tárolására szolgáló 
helyszín.

Or. es

Indokolás

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente 
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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.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 74
5a. bekezdés (új)

…-tól/-től1 kezdve a tagállamok minden 
évben benyújtják a Bizottságnak a 
higanycellák megszüntetésével kapcsolatos 
összes lényeges információt, különösen a 
következőket:
a) a még használatban levő higany teljes 
mennyiségére vonatkozó becslés;

b) a klóralkáli üzemek bezárása vagy 
átalakítása során visszanyert higany 
mennyisége;

c) az egyes ideiglenes tároló 
létesítményekbe küldött 
higanymennyiségek;

d) az összes tároló létesítmény helye és 
elérhetősége;

e) az Európai Unión belüli a fennmaradó 
cellák működése érdekében egyéb 
klóralkáli üzemeknek történő átszállítások;

f) az eredeti tulajdonos felelőssége mellett a 
fennmaradó cellák működése érdekében 
ideiglenesen tárolt mennyiség.
1 egy évvel e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy az Európai Bizottság a rendelet nyomon követésének, illetve a higany 
biztonságos tárolásának biztosítása érdekében megkapja ezeket az információkat. Maga a 
rendelet tartalmazza a klórakláliipar szereplői által az információk Bizottságnak történő 
benyújtásával kapcsolatos önkéntes kötelezettségvállalásáról szóló szakaszt. Az önkéntes 
megállapodás ezért a továbbiakban nem szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 75
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2014. november 30-ig
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e 
rendelet alkalmazásáról és piaci hatásairól. 
A Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2012. november 30-ig részletes 
információt nyújtanak be a Bizottságnak a 
higany, a cinóber és a kalomel általuk 
végzett felhasználásáról és 
kereskedelméről. Tájékoztatást adnak a 
Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és 
piaci hatásairól. A Bizottság az információt 
a tagállamok általi benyújtásától számítva 
egy éven belül, rövid jelentésben közzéteszi. 
A Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

Or. en

Indokolás

A tilalom keretében valamennyi érintett félnek a lehető leghamarabb tájékoztatást kell adni a 
tilalom folyamatáról.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 76
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2014. november 30-ig
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. A 
Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2011. december 31-ig
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet
alkalmazásáról és piaci hatásairól. A 
Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
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tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

Or. de

Indokolás

A korábbi módosítással összhangban előbbre kell hozni az információ benyújtásának 
határidejét.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 77
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2014. november 30-ig 
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. A 
Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2011. november 30-ig 
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. A 
Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek megadni.

Or. en

Indokolás

Ha a kiviteli tilalom már 2008-ban hatályba léphet, nincs ok arra, hogy a tagállamoknak a 
Bizottság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségei várassanak magukra.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 78
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

a) a Közösségbe belépő és a Közösségből 
kilépő fémhiganyszállítmányok volumenét, 
árát, feladási és rendeltetési országát, 
valamint tervezett felhasználását;

törölve
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b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhiganyszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását.

b) a fémhigany, a cinóber és az 5 
tömegszázalékot (m/m%) meghaladó 
higanytartalmú higanyvegyületek 
Közösségen belüli, határokat átlépő 
szállítmányainak volumenét, árát, feladási 
és rendeltetési országát, valamint tervezett 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

(3) bekezdés, a) pont: A Bizottsági javaslatban szereplő technikai hiba helyesbítése: a 
fémhigany kivitelére vonatkozóan javasolt tilalmat figyelembe véve nincs értelme előírni a 
tagállamok számára, hogy jelentést tegyenek a Közösséget elhagyó fémhiganyról. Ehhez 
hasonlóan, amennyiben a behozatali tilalomra vonatkozóan többek között az előadó által 
javasolt módosításokat elfogadják, nincs szükség arra sem, hogy jelentést tegyenek a 
Közösségbe bekerülő fémhiganyról.

(3) bekezdés, b) pont: A jelentéstétel alkalmazási körének kiterjesztése, a kiviteli tilalom 
hatályának kiterjesztésével összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 79
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

a) a Közösségbe belépő és a Közösségből 
kilépő fémhiganyszállítmányok volumenét, 
árát, feladási és rendeltetési országát, 
valamint tervezett felhasználását;

a) a Közösségbe belépő és a Közösségből 
kilépő fémhigany-, cinóber- és 
kalomelszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását;

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhiganyszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását.

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhigany-, cinóbervörös- és 
kalomelszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását.

Or. en
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Indokolás

Az 1. cikkre vonatkozó módosításból következik.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 80
6. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhiganyszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását.

b) a fémhigany, a cinóber és az 1 
tömegszázalékot (m/m%) meghaladó 
higanytartalmú higanvegyületek 
Közösségen belüli, határokat átlépő 
szállítmányainak volumenét, árát, feladási 
és rendeltetési országát, valamint tervezett 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

A jogszabálynak tartalmaznia kell a cinóber és a higanyvegyületek kiviteli tilalmát is.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez 
Martínez

Módosítás: 81
7. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Hat hónappal azelőtt, hogy e rendelet 
1. cikkével összhangban hatályba lépne a 
kiviteli tilalom, a Bizottság értékeli a 
higanybányák bezárása által érintett 
területen az életképes gazdasági és szociális 
lehetőségek kialakítása érdekében elvégzett 
kompenzációs intézkedések hatékonyságát 
és hatását.

Or. es

Indokolás

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 
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la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana. 
Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo”.

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


