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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Pakeitimas 25
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus 
laikymo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, gyvsidabrio 
junginių ir tam tikrų gyvsidabrio turinčių 
produktų eksporto uždraudimo ir saugaus 
laikymo

Or. en

Pagrindimas

Eksportuoti draudžiama tik jau uždraustus produktus (D. Papadimoulis).

To paties autoriaus ir pranešėjo C. Schlyterio pasiūlytų 1 straipsnio pakeitimo pasekmė.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 26
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus 
laikymo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio ir 
tam tikrų gyvsidabrio turinčių produktų
eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo

Or. en

Pagrindimas

1 straipsnio pakeitimo pasekmė.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 27
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 133 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Dvigubas teisinis pagrindas nepateisinamas. Pagal ETT praktiką dvigubas teisinis pagrindas
galimas, tik kai išimtiniais atvejais norima parodyti, kad vienu teisės aktu siekiama kelių 
tikslų, iš kurių nė vienas nėra antrinis ir su kitu susijęs netiesiogiai. Šiuo atveju taip nėra, nes 
pati Komisija aiškinamojoje dalyje teigia, kad priemonės tikslas – žmogaus sveikatos ir 
aplinkos apsauga (EBSS 175 str.), o ne prekybos politikos sumetimai (EBSS 133 str.).

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 28
1 konstatuojamoji dalis

(1) Pripažįstama, kad gyvsidabrio išleidimas 
kelia grėsmę visame pasaulyje, todėl reikia 
imtis veiksmų nacionaliniu, regioniniu ir 

(1) Pripažįstama, kad gyvsidabrio išleidimas 
kelia grėsmę visame pasaulyje, todėl reikia 
imtis veiksmų vietos, nacionaliniu, 
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pasauliniu lygmeniu. regioniniu ir pasauliniu lygmeniu. 

Or. pl

Pagrindimas

Gyvsidabrio išmetimas į aplinką ir dėl to kylantis pavojus aktualus ne tik makro, bet ypač 
mikro lygmeniu. Vietos valdžios institucijos yra svarbiausia atliekų tvarkymo grandinės 
grandis, nes praktikoje būtent joms tenka atsakomybė už saugaus atliekų, įskaitant pavojingų 
atliekų, tokių kaip gyvsidabris, laikymo užtikrinimą (žr. Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų ir 
Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų). 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 29
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Europos Parlamentas ir Taryba 
pripažino aplinkos ir socialines problemas, 
kurios kilo dėl gyvsidabrio kasyklų 
uždarymo Almadeno rajone (Ispanija), ir 
mano, kad būtų tikslinga nustatyti 
pakankamas kompensacines priemones, 
padėsiančias šiam nukentėjusiam regionui 
rasti gyvybingus sprendimus vietos 
aplinkos, užimtumo ir ekonominės veiklos 
srityse. Be to, savo 2006 m. kovo 14 d. 
rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl 
gyvsidabrio1, Europos Parlamentas 
pareiškė nuomonę, kad Almadeno kasyklos 
būtų gera vieta saugiam metalinio 
gyvsidabrio laikymui.
__________________
OL C 291 E, 2006 11 30, p. 128.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitime siūloma paminėti Almadeną – ilgametę gyvsidabrio gamintoją Europos Sąjungoje 
ir Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio bendro įvertinimo.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 30
4 konstatuojamoji dalis

(4) Metalinio gyvsidabrio eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą.

(4) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir kalomelio eksportas iš Bendrijos 
turėtų būti uždraustas siekiant ženkliai 
sumažinti pasaulinę gyvsidabrio pasiūlą.

Or. en

Pagrindimas

1 straipsnio pakeitimo pasekmė.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 31
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir kalomelio importas turėtų būti 
uždraustas, siekiant užtikrinti geresnę 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą 
Europos Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabrio importas turėtų būti uždraustas norint kuo labiau sumažinti gyvsidabrio kiekį 
Europoje ir paskatinti jo regeneravimą iš atliekų ir žaliavinių produktų. 

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 32
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Dėl tos pačios priežasties turėtų būti 
uždrausta eksportuoti gyvsidabrio turinčius 
produktus, kuriuos jau uždrausta arba 
ketinama uždrausti pateikti Europos 
Sąjungos rinkai.
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Or. en

Pagrindimas

„Uždrausti“ čia labiau tinka, nes „reglamentuoti“ galima ir „neuždraudžiant“.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 33
6 konstatuojamoji dalis

(6) Siekiant numatyti saugaus chloro šarmų 
pramonėje jau nebenaudojamo gyvsidabrio 
laikymo galimybes, tikslinga nukrypti nuo 
1999 m. balandžio men. 26 d. Tarybos 
direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų
5 straipsnio 3 dalies a punkto dėl tam tikrų 
sąvartynų rūšių ir paskelbti, kad 2002 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 
2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 
1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą 
nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus 
kriterijai ir tvarka, priedo 2.4 skirsnio 
kriterijai netaikomi nepožeminiam laikymui.

(6) PARCOM (Konvencijos dėl jūrų taršos 
iš sausumos šaltinių prevencijos) 
sprendimu 90/3 pritarta tikslui siekti, kad 
palaipsniui iki 2010 m. neliktų gyvsidabrio 
elementų chloro ir šarmų gamyklų. Siekiant 
numatyti saugaus chloro ir šarmų pramonėje 
jau nebenaudojamo gyvsidabrio laikino 
laikymo iki galutinio pašalinimo kietu 
pavidalu galimybes, tikslinga nukrypti nuo 
1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 
1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 5 
straipsnio 3 dalies a punkto dėl tam tikrų 
sąvartynų rūšių ir paskelbti, kad 2002 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 
2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 
1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą 
nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus 
kriterijai ir tvarka, priedo 2.4 skirsnio 
kriterijai netaikomi antžeminiam laikymui 
su surinkimo galimybe.

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabrio elementai chloro ir šarmų pramonėje sudaro didžiausią ES esamo gyvsidabrio 
kiekio dalį. Todėl svarbu atsižvelgiant į PARCOM sprendimą 90/3 paminėti laipsnišką 
gyvsidabrio elementų nebenaudojimą chloro ir šarmų pramonėje.

Metalinis gyvsidabris yra skystas. Reikėtų paaiškinti, kad skystas gyvsidabris gali būti 
laikomas tik laikinai. Galutinai pašalinamas jis turėtų būti tik kietu pavidalu. Šiuo metu 
komerciškai kuriami ir po kelerių metų turėtų būti sukurti metalinio gyvsidabrio kietinimo 
metodai.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 34
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

 (6a) Siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir 
aplinką, gyvsidabris neturėtų būti galutinai 
pašalinamas skystu pavidalu. 

Or. en

Pagrindimas

Atliekant požeminio laikymo saugos vertinimą pagal Sprendimą 2003/33/EB, aiškiai 
numatoma, kad priimant atliekas ir „vertinant ilgalaikę atliekų saugyklų keliamą riziką 
neturėtų būti atsižvelgiama į tarą ir ertmes, kadangi jų gyvavimo trukmė ribota“. Todėl 
tampa aišku, kad galutinis metalinio gyvsidabrio pašalinimas skystu pavidalu nepriimtinas. 
Dėl aiškumo šiame reglamente tai turėtų būti aiškiai nustatyta. Šiuo metu komerciškai 
kuriami ir po kelerių metų turėtų būti sukurti metalinio gyvsidabrio kietinimo metodai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 35
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant užtikrinti laikymą, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, saugos 
įvertinimas, kurio reikalaujama pagal 
Sprendimą 2003/33/EB požeminiam 
laikymui, turėtų būti papildomas specialiais 
reikalavimais ir taip pat turėtų būti
taikomas nepožeminiam laikymui.

(7) Siekiant užtikrinti laikiną laikymą, kuris 
būtų saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, 
saugos įvertinimas, kurio reikalaujama pagal 
Sprendimą 2003/33/EB požeminiam 
laikymui, turėtų būti taikomas antžeminiam
laikymui su surinkimo galimybe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 3 straipsnio pakeitimą. Jei skystas 
gyvsidabris laikomas kasyklose, kyla pavojus, kad iš tikrųjų ten jis bus galutinai pašalintas. 
Tai būtų nepriimtina ir prieštarautų sąvartynų direktyvos nuostatoms dėl saugos. Laikymas 
turi būti tik laikinas ir tik antžeminis bei su galimybe gyvsidabrį surinkti.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 36
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

 (7a) Chloro ir šarmų pramonė turėtų 
pateikti Europos Komisijai ir atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms visus reikalingus duomenis 
apie gyvsidabrio elementų naudojimo 
nutraukimą savo gamyklose, kad padėtų 
įgyvendinti šį reglamentą. Pramonės šakos, 
kurios gyvsidabrį gauna valydamos 
gamtines dujas arba kaip šalutinį 
spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo 
operacijų produktą, taip pat turėtų teikti 
atitinkamus duomenis Europos Komisijai ir 
atitinkamų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms. Komisija 
šią informaciją turėtų skelbti viešai. 

Or. en

Pagrindimas

Chloro ir šarmų pramonė savo noru įsipareigoja teikti duomenis Europos Komisijai apie 
gyvsidabrio elementų naudojimo nutraukimą. Tačiau šie duomenys yra labai svarbūs norint 
užtikrinti reglamento vykdymą ir todėl šiame reglamente turėtų būti nurodyti. Tas pats 
pasakytina ir apie kitas gyvsidabrį gaunančias pramonės šakas. Šie duomenys turėtų būti 
teikiami Europos Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir 
viešai skelbiami pagal reglamentą dėl Bendrijos institucijų prieigos prie aplinkos reikalų.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 37
8 konstatuojamoji dalis

(8) Tikslinga surengti informacijos mainus 
siekiant įvertinti galimą papildomų 
priemonių, susijusių su gyvsidabrio eksportu 
ir laikymu, poreikį, nepažeidžiant EB 
sutarties konkurencijos taisyklių, ypač 81 
straipsnio.

(8) Tikslinga surengti informacijos mainus 
su visais suinteresuotais subjektais siekiant 
įvertinti galimą papildomų priemonių, 
susijusių su gyvsidabrio, jo junginių ir 
gyvsidabrio turinčių produktų importu, 
eksportu, laikinu laikymu ir galutiniu 
pašalinimu, poreikį, nepažeidžiant EB 
sutarties konkurencijos taisyklių, ypač 81 
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straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Visi suinteresuoti subjektai turėtų dalyvauti informacijos apie galimą papildomų priemonių 
poreikį mainuose. Tarp jų turėtų būti ir gyvsidabrio importas ir galutinis pašalinimas bei 
nuostatos dėl gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio turinčių produktų.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 38
9 konstatuojamoji dalis

(9) Valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie laikymo įrenginiams 
išduotus leidimus bei apie priemonės 
taikymą ir poveikį rinkai, kad priemonę būtų 
galima laiku įvertinti.

(9) Valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie laikino laikymo 
įrenginiams išduotus leidimus bei apie 
priemonės taikymą ir poveikį rinkai, kad 
priemonę būtų galima laiku įvertinti.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad gyvsidabris gali būti laikomas tik laikinai. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 39
12 konstatuojamoji dalis

(12) Į reglamentą įtraukta su prekyba 
susijusi dalis bei aplinkos politikos
sumetimais pagristos dalys. 1 straipsnis yra 
susijęs su prekyba ir todėl pagrįstas EB 
sutarties 133 straipsniu, o kiti straipsniai 
pagrįsti 175 straipsnio 1 dalimi.

(12) Reglamentas pagrįstas žmogaus 
sveikatos ir aplinkos apsaugos sumetimais.

Or. en

Pagrindimas

Dvigubas teisinis pagrindas nepateisinamas. Pirma, pati Komisija teigia, kad priemonės 
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tikslas – žmogaus sveikatos ir aplinkos apsauga (175 str.), o ne prekybos politikos sumetimai 
(133 str.). Antra, norint pateisinti dvigubą teisinį pagrindą, neseniai priimtą ETT sprendimą 
dėl Roterdamo konvencijos minėti netikslinga. Roterdamo konvencijoje nustatomas prekybos 
režimas, o šiame reglamente – prekybos uždraudimas, o tai labai skirtingi dalykai.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 40
12 konstatuojamoji dalis

(12) Į reglamentą įtraukta su prekyba 
susijusi dalis bei aplinkos politikos 
sumetimais pagristos dalys. 1 straipsnis yra 
susijęs su prekyba ir todėl pagrįstas EB 
sutarties 133 straipsniu, o kiti straipsniai 
pagrįsti 175 straipsnio 1 dalimi.

(12) Į reglamentą įtraukta su prekyba 
susijusi dalis bei aplinkos politikos ir 
sveikatos apsaugos sumetimais pagristos 
dalys. 1 straipsnis yra susijęs su prekyba ir 
todėl pagrįstas EB sutarties 133 straipsniu, o 
kiti straipsniai pagrįsti 175 straipsnio 1 
dalimi.

Or. pl

Pagrindimas

Sveikatos apsaugos politika šiame reglamente svarbi tiek pat, kiek ir aplinkos politika.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 41
13 konstatuojamoji dalis

(13) Valstybės narės negali pakankamai 
pasiekti gyvsidabrio poveikio sumažinimo
tikslo eksporto uždraudimu ir laikymo 
įpareigojimu atsižvelgiant į prekių judėjimo 
poveikį ir bendrosios rinkos funkcionavimą 
bei į teršimo gyvsidabriu tarpvalstybinį 
pobūdį, todėl tikslas gali būti pasiektas tik 
Bendrijos lygmeniu. Todėl Bendrija gali 
priimti priemones vadovaudamasi EB 
sutarties 5 straipsnyje išdėstytu 
subsidiarumo principu. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šis reglamentas neapima daugiau, 
nei yra būtina siekiant šių tikslų,

(13) Valstybės narės negali pakankamai 
pasiekti gyvsidabrio poveikio sumažinimo 
tikslo eksporto uždraudimu ir laikino 
laikymo iki galutinio pašalinimo kietu 
pavidalu įpareigojimu atsižvelgiant į prekių 
judėjimo poveikį ir bendrosios rinkos 
funkcionavimą bei į teršimo gyvsidabriu 
tarpvalstybinį pobūdį, todėl tikslas gali būti 
pasiektas tik Bendrijos lygmeniu. Todėl 
Bendrija gali priimti priemones 
vadovaudamasi EB sutarties 5 straipsnyje 
išdėstytu subsidiarumo principu. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šis reglamentas neapima daugiau, 
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nei yra būtina siekiant šių tikslų,

Or. en

Pagrindimas

Metalinis gyvsidabris yra skystas. Reikėtų paaiškinti, kad skystas gyvsidabris gali būti 
laikomas tik laikinai. Galutinai pašalinamas jis turėtų būti tik kietu pavidalu. Šiuo metu 
komerciškai kuriami ir po kelerių metų turėtų būti sukurti metalinio gyvsidabrio kietinimo 
metodai.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 42
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Or. de

Pagrindimas

Kuo vėliau bus įvestas draudimas, tuo daugiau gyvsidabrio bus galima eksportuoti. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 43
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2008 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių, kuriuose gyvsidabrio 
koncentracija viršija 5 proc. pagal masę 
(w/w), eksportas iš Bendrijos.

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabris ir jo junginiai labai toksiški žmonėms ir gyvūnams. Kad gyvsidabris nebūtų 
eksportuojamas netiesiogiai, reikėtų uždrausti ir gyvsidabrio junginius, kuriuose gyvsidabrio 
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koncentracija viršija 5 proc., bei gyvsidabrio rūdą. 

Daugiausia gyvsidabrio sukaupta chloro ir šarmų pramonėje. Pagal PARCOM sprendimą 
90/3, iki 2010 m. tame sektoriuje turėtų būti nutrauktas gyvsidabrio elementų naudojimas. 
Būtų negarbinga eksportą uždrausti tik nuo 2011 m., nes tokiu atveju visas gyvsidabris, kurio 
naudojimas iki pirmiau nurodytos datos bus nutrauktas, būtų eksportuotas ir daugeliu atvejų 
tai turėtų neigiamų padarinių trečiosiose šalyse (pvz., laisva aukso kasyba).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 44
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2008 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių, kuriuose gyvsidabrio kiekis 
viršija 1 proc. masės (w/w), eksportas iš 
Bendrijos.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti nustatytas ir gyvsidabrio rūdos bei gyvsidabrio junginių eksporto 
uždraudimas. Gyvsidabris yra vienas iš pavojingiausių metalo elementų. O kadangi ES yra 
viena iš didžiausių pasaulyje gyvsidabrio eksportuotojų, uždraudimas turėtų įsigalioti kuo 
greičiau – ne vėliau kaip nuo 2008 m. liepos 1 d.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 45
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir kalomelio (CAS 
RN 10112-91-1) eksportas iš Bendrijos.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti gyvsidabrio eksportą, reikėtų uždrausti ir gyvsidabrio mineralo –
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gyvsidabrio rūdos eksportą. Metalinio gyvsidabrio pavertimas kalomeliu yra pigus ir 
paprastas procesas, o kalomelis, išvežtas iš ES, nesunkiai gali būti paverstas metaliniu 
gyvsidabriu, todėl turėtų būti uždraustas ir kalomelio eksportas.

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio 
(2005/2050(INI), priimtoje 2006 m. kovo mėn., prašė eksporto uždraudimą įvesti nuo 2010 m. 

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 46
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių eksportas iš Bendrijos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 47
1a straipsnis (naujas)

Nuo 2008 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
gyvsidabrio turinčių produktų, kurių 
negalima pateikti ES rinkai, eksportas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 48
1a straipsnis (naujas)

Nuo 2009 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
gyvsidabrio turinčių produktų, kurių 
negalima pateikti Europos Sąjungos rinkai, 
eksportas.

Or. en
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Pagrindimas

Tokia pati formuluotė, kaip matavimo prietaisų direktyvoje.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 49
1a straipsnis (naujas)

Nuo 2010 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
gyvsidabrio turinčių produktų, kuriuos 
draudžiama parduoti ar platinti Europos 
Sąjungoje, eksportas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 50
1a straipsnis (naujas)

Nuo 2008 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių, kuriuose gyvsidabrio 
koncentracija viršija 5 proc. pagal masę 
(w/w), importas į Bendriją.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus eksportą, kartu reikėtų įvesti ir analogišką importo uždraudimą.  

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 51
2b straipsnis (naujas)

 Nuo 2010 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
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junginių importas į Bendriją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 52
1a straipsnis (naujas)

Nuo 2010 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir kalomelio (CAS 
RN 10112-91-1) importas į Bendriją.
Valstybės narės savo gyvsidabrio poreikius 
turėtų tenkinti regeneruodamos jį iš atliekų 
ir žaliavinių produktų. 

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabrio uždraudimas užtikrins, kad ES gyvsidabrio poreikiai bus tenkinami 
regeneruojant gyvsidabrį iš atliekų ir žaliavinių produktų. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 53
2 straipsnis

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro šarmų pramonėje, valant gamtines 
dujas gautas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas susidaręs gyvsidabris 
laikomas nekeičiant jo kokybės ir 
koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų saugus 
žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu.

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro ir šarmų pramonėje arba 
ekstrahuotas iš gyvsidabrio rūdos, valant 
gamtines dujas regeneruotas gyvsidabris ir 
kaip šalutinis spalvotųjų metalų kasybos bei 
lydymo operacijų produktas regeneruotas
gyvsidabris laikinai laikomas iki jo 
galutinio pašalinimo kietu pavidalu 
nekeičiant jo kokybės ir koncentracijos tokiu 
būdu, kuris būtų saugus žmonių sveikatos ir 
aplinkos atžvilgiu.

Or. en
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Pagrindimas

Dideli kiekiai gyvsidabrio rūdos jau ekstrahuoti, bet toliau neapdoroti. Kad rinkoje 
nedaugėtų gyvsidabrio ekstrahuojant jį iš gyvsidabrio rūdos, laikymo pareiga turėtų būti 
taikoma ir tokiam gyvsidabriui.  

Metalinis gyvsidabris yra skystas. Reikėtų paaiškinti, kad skystas gyvsidabris gali būti 
laikomas tik laikinai. Galutinai pašalinamas jis turėtų būti tik kietu pavidalu. Šiuo metu 
komerciškai kuriami ir po kelerių metų turėtų būti sukurti metalinio gyvsidabrio kietinimo 
metodai.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 54
2 straipsnis

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro šarmų pramonėje, valant gamtines 
dujas gautas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas susidaręs gyvsidabris 
laikomas nekeičiant jo kokybės ir 
koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų saugus 
žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu.

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos valstybės 
narės užtikrina, kad metalinis gyvsidabris, 
kuris jau nebenaudojamas chloro ir šarmų 
pramonėje arba ekstrahuotas iš gyvsidabrio 
rūdos, valant gamtines dujas regeneruotas 
gyvsidabris ir kaip šalutinis spalvotųjų 
metalų kasybos bei lydymo operacijų 
produktas regeneruotas gyvsidabris 
laikomas ir galiausiai pašalinamas 
Bendrijoje nekeičiant jo kokybės ir 
koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų saugus 
žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu, 
tinkamuose ir tokioms reikmėms keliamus 
reikalavimus atitinkančiuose įrenginiuose 
gavus saugos įvertinimą ir atitinkamą 
leidimą, kaip numatyta pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Skysto gyvsidabrio saugaus galutinio pašalinimo technologijos prekyboje dar nėra. Todėl 
manytume, kad skysto gyvsidabrio laikymas kol kas turėtų būti tik laikinas. Kai tik atsiras 
tokia technologija, laikinai laikytas metalinis gyvsidabris turės būti saugiai galutinai 
pašalintas Bendrijoje.  



PE 386.671v01-00 16/32 AM\660672LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 55
2 straipsnis

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro šarmų pramonėje, valant gamtines 
dujas gautas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas susidaręs gyvsidabris 
laikomas nekeičiant jo kokybės ir 
koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų saugus
žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu. 

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos valstybės 
narės užtikrina, kad metalinis gyvsidabris, 
kuris jau nebenaudojamas chloro ir šarmų 
pramonėje arba yra ekstrahuotas iš 
gyvsidabrio rūdos, valant gamtines dujas 
regeneruotas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas regeneruotas
gyvsidabris laikomas nekeičiant jo kokybės 
ir koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatos ir aplinkos 
atžvilgiu, tinkamuose ir tokioms reikmėms 
keliamus reikalavimus atitinkančiuose 
įrenginiuose gavus saugos įvertinimą ir 
atitinkamą leidimą, kaip numatyta pagal šį 
reglamentą.

Prieš pasirenkant bet kokį kitą variantą, 
turi būti apsvarstoma galimybė saugiam 
sukauptų metalinio gyvsidabrio atsargų ar 
metalinio gyvsidabrio, kuris Europos 
pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, laikymui paskirti vieną 
centralizuotą vietą. 

Or. es

Pagrindimas

Atitinka požiūrį, patvirtintą 2006 m. kovo 14 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Bendrijos 
strategijos dėl gyvsidabrio. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 56
2 straipsnis

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro šarmų pramonėje, valant gamtines 
dujas gautas gyvsidabris ir kaip šalutinis 

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro ir šarmų pramonėje, valant gamtines 
dujas gautas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
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spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas susidaręs gyvsidabris 
laikomas nekeičiant jo kokybės ir 
koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų saugus 
žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu.

spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo
operacijų produktas susidaręs gyvsidabris 
pervežamas ir laikomas nekeičiant jo 
kokybės ir koncentracijos tokiu būdu, kuris 
būtų saugus žmonių sveikatos ir aplinkos 
atžvilgiu.

Or. pl

Pagrindimas

Daugeliu atvejų ir laikymas, ir pervežimas su atitinkamomis atsargumo priemonėmis yra 
neatskiriama chloro ir šarmų, kasybos ir lydymo pramonės šakų operacijų dalis; vienas iš jų 
tikslų – kuo labiau sumažinti neigiamą gyvsidabrio poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. 

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 57
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Prieš pasirenkant bet kokį kitą variantą turi 
būti apsvarstyta galimybė saugiam 
sukauptų metalinio gyvsidabrio atsargų ar 
metalinio gyvsidabrio, kuris visos Europos 
pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, išskyrus gyvsidabrio turinčius 
produktus, kurie yra virtę atliekomis, 
laikymui panaudoti Almadeno kasyklą ir 
taip pasinaudoti ten esančia infrastruktūra, 
vietos darbo jėga ir technologine patirtimi.

Or. es

Pagrindimas

Gyvsidabris turi būti laikomas saugiai ir pagal saugaus ilgalaikio ekologiško valdymo 
taisykles. Savo rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio Parlamentas jau yra 
pabrėžęs, kad „reikia apsvarstyti galimybę Almadén saugoti esamo gyvsidabrio metalo arba 
visoje Europoje kitiems gaminiams gaminti pramonės panaudoto gyvsidabrio metalo (tačiau 
ne prekių, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurios tapo atliekomis) atsargas, ir taip išnaudoti 
ten esančią infrastruktūrą, darbo jėgą bei technologines galimybes“.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 58
2a straipsnis (naujas)

Galutinai pašalinti skystą gyvsidabrį 
draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant požeminio laikymo saugos vertinimą pagal Sprendimą 2003/33/EB, aiškiai 
numatoma, kad priimant atliekas ir „vertinant ilgalaikę atliekų saugyklų keliamą riziką 
neturėtų būti atsižvelgiama į tarą ir ertmes, kadangi jų gyvavimo trukmė ribota“. Todėl 
tampa aišku, kad galutinis metalinio gyvsidabrio pašalinimas skystu pavidalu nepriimtinas. 
Dėl aiškumo šiame reglamente tai turėtų būti aiškiai nustatyta. Šiuo metu komerciškai 
kuriami ir po kelerių metų turėtų būti sukurti metalinio gyvsidabrio kietinimo metodai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 59
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. 1. Nukrypstant nuo Direktyvos 
1999/31/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkto 
atliekoms priskiriamas metalinis gyvsidabris 
gali būti laikomas atitinkamose talpyklose 
vienoje iš šių vietų:

1. 1. Nukrypstant nuo Direktyvos 
1999/31/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkto 
atliekoms priskiriamas metalinis gyvsidabris 
laikinai laikomas atitinkamose talpyklose

a) atliekų šalinimui pritaikytoje požeminėje 
druskos kasykloje;

Išbraukta.

b) įrenginyje, skirtame vien laikinam 
metalinio gyvsidabrio laikymui prieš jį 
galutinai pašalinant ir tam įrengtame.

antžeminiuose įrenginiuose, skirtuose vien 
laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui su 
galimybe jį surinkti prieš jį galutinai 
pašalinant kietu pavidalu ir tam įrengtuose.

Or. en

Pagrindimas

Iš pasiūlymo neaišku, ar Komisija siekia leisti metalinį gyvsidabrį laikyti požeminėse druskos 
kasyklose, ar galutinai jį ten pašalinti. Labai dažnai laikymas požeminėse kasyklose tampa 
nuolatinis. „Nematau – neskauda“. Tačiau galutinis skysto gyvsidabrio pašalinimas 
kasyklose nepriimtinas ir aiškiai prieštarauja Sprendimui 2003/33/EB, kuriame nustatoma, 
kad priimant atliekas laikyti požeminiuose įrenginiuose ir „vertinant ilgalaikę atliekų 
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saugyklų keliamą riziką neturėtų būti atsižvelgiama į tarą ir ertmes, kadangi jų gyvavimo 
trukmė ribota“.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 60
3 straipsnio 1 dalies a punktas

a) atliekų šalinimui pritaikytoje požeminėje 
druskos kasykloje;

a) gyvsidabrio atliekų šalinimui 
pritaikytame požeminiame įrenginyje;

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabrio atliekas laikyti druskos kasykloje gali būti neįmanoma, tačiau tam gali tikti kitos 
vietos, pvz., anhidrito arba gyvsidabrio kasyklos, todėl reikia numatyti daugiau lankstumo, 
kad būtų galima pasinaudoti šiais variantais. 

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 61
3 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

ba) įrenginyje, kurį pagal Direktyvą 
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidžiama naudoti chloro 
gamybai (direktyvos I priedo 4.2 punkto a 
papunktis) ir kuris kaip tokio leidžiamo 
įrenginio dalis įrengtas laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui iki jo galutinio 
pašalinimo. 

Or. en

Pagrindimas

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 
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type of dedicated facility for more than a year.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 62
3 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 
straipsnio 1 dalies a punkto, paskirties ir 
siunčiančiosios šalies kompetentingos 
institucijos negali teikti prieštaravimų dėl 
atliekoms priskiriamo metalinio gyvsidabrio 
vežimo remdamosi tuo, kad planuojamas 
vežimas arba šalinimas neatitiktų 
priemonių, kurių buvo imtasi siekiant 
įgyvendinti artumo, naudojimo prioriteto ir 
pakankamumo principus.

2. Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 
straipsnio 1 dalies a punkto, paskirties ir 
siunčiančiosios šalies kompetentingos 
institucijos negali teikti prieštaravimų dėl 
atliekoms priskiriamo ir laikinam laikymui 
skirto metalinio gyvsidabrio vežimo 
remdamosi tuo, kad planuojamas vežimas 
neatitiktų priemonių, kurių buvo imtasi 
siekiant įgyvendinti artumo, naudojimo 
prioriteto ir pakankamumo principus.

Or. en

Pagrindimas

Metalinis gyvsidabris turtų būti galutinai pašalinamas tik kietu pavidalu. Kietinimo procesai 
atsiras tik po kelerių metų. Kol jų nėra, metalinis gyvsidabris gali būti gabenamas tik 
laikinam laikymui.  

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 63
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas 
saugos įvertinimas, susijęs su laikymu 
atliekų saugojimui pritaikytoje požeminėje 
druskos kasykloje, visų pirma apima 
papildomą riziką, kylančią dėl metalinio 
gyvsidabrio ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl 
jame vykstančių ilgalaikių procesų.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Labai dažnai laikymas požeminėse kasyklose tampa nuolatinis. „Nematau – neskauda“.  
Tačiau galutinis skysto gyvsidabrio pašalinimas kasyklose nepriimtinas ir aiškiai prieštarauja 
Sprendimui 2003/33/EB, kuriame nustatoma, kad priimant atliekas laikyti požeminiuose 
įrenginiuose ir „vertinant ilgalaikę atliekų saugyklų keliamą riziką neturėtų būti 
atsižvelgiama į tarą ir ertmes, kadangi jų gyvavimo trukmė ribota“. Kadangi toks galutinis 
pašalinimas draudžiamas, nėra reikalo numatyti saugos vertinimą pagal Sprendimą 
2003/33/EB. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 64
4 straipsnio 2 dalis

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį įrenginyje, skirtame vien jo 
laikymui ir tam įrengtame, atliekamas ir 
kompetentingai institucijai pateikiamas 
saugos įvertinimas, užtikrinantis tokį patį 
aplinkos apsaugos lygį, koks numatytas 
Sprendime 2003/33/EB,

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį antžeminiame įrenginyje, 
skirtame vien jo laikinam laikymui su 
galimybe jį surinkti ir tam įrengtame, 
atliekamas ir kompetentingai institucijai 
pateikiamas saugos įvertinimas, užtikrinantis 
tokį patį aplinkos apsaugos lygį, koks 
numatytas Sprendime 2003/33/EB,

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad metalinis gyvsidabris turi būti laikinai laikomas ant žemės ir 
taip, kad jį būtų galima surinkti, kad vėliau jį būtų galima sukietinti ir galutinai pašalinti.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 65
4 straipsnio 2 dalis

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį įrenginyje, skirtame vien jo 
laikymui ir tam įrengtame, atliekamas ir 
kompetentingai institucijai pateikiamas 
saugos įvertinimas, užtikrinantis tokį patį 
aplinkos apsaugos lygį, koks numatytas 
Sprendime 2003/33/EB,

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį įrenginyje, skirtame vien jo 
laikymui ir tam įrengtame, atliekamas ir 
kompetentingai institucijai pateikiamas 
saugos įvertinimas, užtikrinantis tokį patį 
sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos 
lygį, koks numatytas Sprendime 
2003/33/EB,
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Or. pl

Pagrindimas

Sveikatos apsaugos politika šiame reglamente svarbi tiek pat, kiek ir aplinkos politika. Todėl 
saugos vertinime turėtų būti įvertintas ir gyvsidabrio poveikis sveikatai.  

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 66
4 straipsnio 3 dalis

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą požeminei 
druskos kasyklai arba įrenginiui, skirtam 
vien laikinam metalinio gyvsidabrio 
laikymui ir tam įrengtam, įtraukiami 
reguliaraus vizualinio konteinerių 
patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo 
įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui 
aptikti reikalavimai.

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą antžeminiam 
įrenginiui, skirtam vien laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtam, 
įtraukiami reguliaraus vizualinio konteinerių 
patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo 
įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui 
aptikti reikalavimai. Gyvsidabrį turi būti 
galima surinkti saugiam galutiniam 
pašalinimui.

Or. en

Pagrindimas

Metalinis gyvsidabris neturėtų būti laikinai laikomas požeminėse druskos kasyklose. Jis turėtų 
būti laikinai laikomas tam tikruose paskirtuose antžeminiuose įrenginiuose ir taip, kad jį būtų 
galima surinkti, kad vėliau jį būtų galima sukietinti ir galutinai pašalinti.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 67
4 straipsnio 3 dalis

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą požeminei 
druskos kasyklai arba įrenginiui, skirtam 
vien laikinam metalinio gyvsidabrio 
laikymui ir tam įrengtam, įtraukiami 
reguliaraus vizualinio konteinerių 
patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo 

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą požeminei 
druskos kasyklai arba įrenginiui, skirtam 
vien laikinam metalinio gyvsidabrio 
laikymui ir tam įrengtam, įtraukiami 
nuolatinio vizualinio ir analitinio 
konteinerių patikrinimo ir atitinkamos garų 
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įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui 
aptikti reikalavimai.

aptikimo įrangos įrengimo bet kokiam 
nuotėkiui aptikti reikalavimai.

Or. es

Pagrindimas

Laikymo įrenginiai turi būti tikrinami nuolat. Reguliarūs patikrinimai nėra priimtinas 
sprendimas. 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 68
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Laikino laikymo metu atsakomybė tenka 
laikymo įrenginio savininkui. Valstybių 
narių prašoma įsteigti fondą, kad būtų 
užtikrinti finansiniai ištekliai, reikalingi 
gyvsidabrio laikinam laikymui ir saugiam 
galutiniam pašalinimui. Fondas 
sudaromas iš chloro ir šarmų pramonės 
finansinių įnašų, proporcingų gyvsidabrio, 
siunčiamo laikinai laikyti, kiekiui. 
Pramonės šakos, kurios metalinį 
gyvsidabrį, regeneruotą kaip šalutinį 
gamtinių dujų valymo produktą, ir 
gyvsidabrį, regeneruotą iš atliekų arba 
kaip spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo 
operacijų šalutinį produktą, siunčia 
laikymui, taip pat proporcingais įnašais 
prisideda prie šio fondo. 
Kai gyvsidabris turi būti išvežtas galutinai 
pašalinti pagal 5 straipsnį, valstybės narės 
prisiima administracinę ir finansinę 
atsakomybę už pašalinimą.

Or. es

Pagrindimas

Atitinka požiūrį, patvirtintą 2006 m. kovo 14 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Bendrijos 
strategijos dėl gyvsidabrio. 
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 69
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Laikino laikymo metu atsakomybė už 
saugų laikymą tenka laikymo įrenginio 
savininkui. Valstybės narės įsteigia fondą,
kad būtų užtikrinti finansiniai ištekliai, 
reikalingi saugiai galutinai gyvsidabriui 
pašalinti. Fondas sudaromas vien tik iš 
chloro ir šarmų pramonės mokamų 
mokesčių, proporcingų gyvsidabrio, 
siunčiamo laikinai laikyti, kiekiui. Kai 
gyvsidabris turi būti išvežtas galutinai 
pašalinti kietu pavidalu, valstybės narės 
prisiima administracinę atsakomybę už 
pašalinimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis principu „teršėjas moka“, finansinė atsakomybė už saugų galutinį pašalinimą 
turėtų tekti gyvsidabrio atliekų gamintojams.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 70
4b straipsnis (naujas)

4b straipsnis.

1. Atitinkamos chloro ir šarmų pramonės 
įmonės Europos Komisijai ir atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms siunčia šiuos duomenis apie 
gyvsidabrio naudojimo nutraukimą per 
metus:
- didžiausią bendrą tebenaudojamo 

gyvsidabrio kiekį;
- uždarius ar reorganizavus chloro ir 

šarmų gamyklas regeneruoto 
gyvsidabrio kiekį;
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- į atskirus laikino laikymo įrenginius 
išvežtą kiekį;

- visų laikymo įrenginių vietą ir 
kontaktinius duomenis;

- gyvsidabrio pervežimą į kitas Europos 
Sąjungos chloro ir šarmų gamyklas 
tinkamų naudoti elementų 
panaudojimui; 

- kiekį, laikinai laikomą pradinio 
savininko atsakomybe ir skirtą dar 
tinkamų naudoti elementų 
panaudojimui; 

2. Atitinkamos pramonės šakų, kurios 
gyvsidabrį gauna valant gamtines dujas 
arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų 
kasybos ir lydymo operacijų produktą,
įmonės Europos Komisijai ir atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms teikia šiuos duomenis apie per 
metus gautą gyvsidabrį:
- gauto gyvsidabrio kiekį;
- į atskirus laikino laikymo įrenginius 

išvežtą kiekį;
- visų laikymo įrenginių vietą ir 

kontaktinius duomenis.
3. Atitinkamos įmonės 1 ir 2 dalyse 
nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia 
iki …* m. gegužės 31 d., o vėliau 
kiekvienais metais iki gegužės 31 d.
4. Komisija 3 dalyje nurodytą informaciją 
viešai skelbia pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1367/2006.
1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Chloro iš šarmų pramonė savo noru įsipareigoja teikti duomenis Europos Komisijai apie 
gyvsidabrio elementų naudojimo nutraukimą. Tačiau šie duomenys yra labai svarbūs norint 
užtikrinti reglamento vykdymą ir todėl šiame reglamente turėtų būti nurodyti. Tas pat 
pasakytina ir apie kitas gyvsidabrį gaunančias pramonės šakas. Šie duomenys turėtų būti 
teikiami Europos Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir 
viešai skelbiami pagal reglamentą dėl Bendrijos institucijų prieigos prie aplinkos reikalų.
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 71
5 straipsnis

Komisija rengia valstybių narių ir pramonės 
šakų atstovų informacijos mainus. 

Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. surengia
valstybių narių ir suinteresuotų subjektų 
informacijos mainus.

Keičiantis informacija visu pirma tiriamas 
galimas poreikis taikyti eksporto 
uždraudimą ir gyvsidabrio junginiams bei 
gyvsidabrio turintiems produktams, taikyti
laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis 
nustatyti terminą laikymui įrenginyje, 
skirtame vien tik laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtame. 

Keičiantis informacija visu pirma tiriamas 
poreikis taikyti laikymo įpareigojimą ir 
metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei 
poreikis nustatyti terminą laikymui 
požeminėje kasykloje arba antžeminiame 
įrenginyje, skirtame vien tik laikinam 
metalinio gyvsidabrio laikymui ir tam 
įrengtame. 

Keičiantis informacija analizuojami 
galimybės Almadeno kasyklą paskirti 
saugaus sukauptų metalinio gyvsidabrio 
atsargų ar metalinio gyvsidabrio, kuris 
Europos pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, laikymo vieta pagal šio 
reglamento 2 straipsnį, apsvarstymo 
rezultatai. 

Or. es

Pagrindimas

Atitinka požiūrį, patvirtintą 2006 m. kovo 14 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Bendrijos 
strategijos dėl gyvsidabrio. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 72
5 straipsnis

Komisija rengia valstybių narių ir pramonės 
šakų atstovų informacijos mainus.

Komisija rengia reguliarius valstybių narių 
ir atitinkamų suinteresuotų subjektų 
informacijos mainus. Informacija 
keičiamasi bent kartą per metus. Pirmą 
kartą informacija pasikeičiama iki 2009 m. 
birželio 30 d.

Keičiantis informacija visu pirma tiriamas Keičiantis informacija visu pirma tiriamas 
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galimas poreikis taikyti eksporto 
uždraudimą ir gyvsidabrio junginiams bei 
gyvsidabrio turintiems produktams, taikyti 
laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis 
nustatyti terminą laikymui įrenginyje, 
skirtame vien tik laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtame.

poreikis taikyti eksporto uždraudimą ir 
gyvsidabrio junginiams, kuriuose 
gyvsidabrio koncentracija yra mažesnė nei 
5 proc. pagal masę (w/w), taikyti laikino 
laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis 
nustatyti terminą laikymui antžeminiame 
įrenginyje, skirtame vien tik laikinam 
metalinio gyvsidabrio laikymui su galimybe 
jį surinkti ir tam įrengtame, bei tinkamai 
galutinai pašalinti gyvsidabrį kietu 
pavidalu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad informacijos mainai yra nuolatinis procesas. Keičiantis informacija 
pirmiausia turėtų būti nagrinėjami šiame reglamente neaptarti klausimai.  

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Pakeitimas 73
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Keičiantis informacija analizuojami 
galimybės Almadeno kasyklą paskirti 
saugaus sukauptų metalinio gyvsidabrio 
atsargų ar metalinio gyvsidabrio, kuris 
Europos pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, laikymo vieta pagal šio 
reglamento 2 straipsnį, apsvarstymo 
rezultatai. 

Or. es

Pagrindimas

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.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 74
5a straipsnis (naujas)

Kiekvienais metais pradedant nuo1

valstybės narės teikia Komisijai visą 
reikiamą informaciją apie nebenaudojamą 
gyvsidabrį, ypač:
a) bendrą tebenaudojamo gyvsidabrio 
kiekį;
b) uždarius ar reorganizavus chloro ir 
šarmų gamyklas regeneruoto gyvsidabrio 
kiekį;
c) į atskirus laikymo įrenginius išvežto 
gyvsidabrio kiekį;
d) visų laikymo įrenginių vietą ir 
kontaktinius duomenis;
e) gyvsidabrio pervežimą į kitas Europos 
Sąjungos chloro ir šarmų gamyklas 
tinkamų naudoti elementų panaudojimui; 
f) gyvsidabrio, laikinai laikomo pradinio 
savininko atsakomybe ir skirto dar tinkamų 
naudoti elementų panaudojimui, kiekį; 
1 vieni metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti šio reglamento vykdymo ir saugaus gyvsidabrio laikymo stebėseną svarbu, 
kad Europos Komisijai būtų teikiama ši informacija. Apie savanorišką chloro ir šarmų 
pramonės įsipareigojimą teikti informaciją Komisijai kalbama pačiame reglamente. Todėl 
savanoriškas susitarimas nebebūtinas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 75
6 straipsnio 2 dalis
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2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 d. 
valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje.  Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

2. Ne vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio 30 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai išsamią 
informaciją apie gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir kalomelio naudojimą r prekybą. 
Jos informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisija paskelbia apibendrintą 
informaciją per metus nuo informacijos 
gavimo iš valstybių narių. Komisijai 
paprašius valstybės narės pateikia tą 
informaciją anksčiau nei pirmoje dalyje 
nustatytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Įvedus draudimą, informaciją apie uždraudimo eigą visiems suinteresuotiems subjektams 
būtina pateikti kuo greičiau. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 76
6 straipsnio 2 dalis

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 d. 
valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

2. Ne vėliau kaip iki 201 m. gruodžio 31 d. 
valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

Or. de

Pagrindimas

Atitinka ankstesnį pakeitimą – informacijos pateikimo terminas turėtų būti paankstintas.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 77
6 straipsnio 2 dalis

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 d. 2. Ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 30 d. 
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valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Jei eksporto uždraudimas gali įsigalioti jau nuo 2008 m., nėra jokios priežasties valstybių 
narių pareigai teikti Komisijai informaciją nustatyti vėlesnį terminą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 78
6 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie duomenys:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie duomenys:

a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo 
metalinio gyvsidabrio apimtis, kainos, 
kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas;

Išbraukta.

b) metalinio gyvsidabrio, kuriuo prekiauja 
valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės 
šalis ir paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas.

b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos 
ir gyvsidabrio junginių, kuriuose 
gyvsidabrio koncentracija viršija 5 proc. 
pagal masę (w/w), kuriais prekiauja 
valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės 
šalis ir paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas.

Or. en

Pagrindimas

3a punktas: ištaisoma techninė Komisijos pasiūlymo klaida: jei metalinio gyvsidabrio 
eksportas draudžiamas, nelogiška reikalauti, kad valstybės narės teiktų informaciją apie iš 
Bendrijos išvežamą metalinį gyvsidabrį. Analogiškai, jei būtų pritarta pranešėjo siūlomiems 
pakeitimams dėl importo uždraudimo, nereikėtų teikti informacijos ir apie į Bendriją įvežamą 
metalinį gyvsidabrį. 

3b punktas: praplečiamas teiktinos informacijos sąrašas, atsižvelgiant į tai, kad praplečiama 
eksporto uždraudimo aprėptis.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 79
6 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie duomenys:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie duomenys:

a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo 
metalinio gyvsidabrio apimtis, kainos, 
kilmės šalis ir paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas;

a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo 
metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir 
kalomelio apimtis, kainos, kilmės šalis ir 
paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas;

b) metalinio gyvsidabrio, kuriuo prekiauja 
valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės 
šalis ir paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas.

b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos 
ir kalomelio, kuriuo prekiauja valstybės 
Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės šalis ir 
paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas.

Or. en

Pagrindimas

1 straipsnio pakeitimų pasekmė.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 80
6 straipsnio 3 dalies b punktas

b) metalinio gyvsidabrio, kuriuo prekiauja 
valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės 
šalis ir paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas. 

b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos 
ir gyvsidabrio junginių, kuriuose 
gyvsidabrio kiekis viršija 1 proc. pagal 
masę (w/w), kuriais prekiauja valstybės 
Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės šalis ir 
paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti nustatytas ir gyvsidabrio rūdos bei gyvsidabrio junginių eksporto 
uždraudimas.
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Pakeitimas 81
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Prieš šešis mėnesius iki eksporto 
uždraudimo pagal šio reglamento 1 
straipsnį, Komisija įvertina kompensacinių 
priemonių, skirtų padėti dėl gyvsidabrio 
kasyklų uždarymo neigiamų padarinių 
patyrusiems regionams rasti gyvybingas 
ekonomines ir socialines alternatyvas, 
veiksmingumą ir poveikį.

Or. es

Pagrindimas

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

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