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Ziņojuma projekts (PE 384.513v01-00)
Dimitrios Papadimoulis
Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana

Regulas priekšlikums (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 25
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba 
eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba, 
cinobra, dzīvsudraba savienojumu un 
noteiktu dzīvsudrabu saturošu produktu
eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

Or. en

Pamatojums

Eksporta aizliegums attiecas tikai uz produktiem, kas jau ir aizliegti (D. Papadimoulis).

Izriet no tā paša autora un referenta veiktajām izmaiņām 1. pantā (C. Schlyter). 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 26
Virsraksts
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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba 
eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba, 
cinobra, kalomela un noteiktu dzīvsudrabu 
saturošu produktu eksporta aizliegumu un 
drošu glabāšanu

Or. en

Pamatojums

Izriet no 1. panta grozījuma.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 27
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 133. pantu un
175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Dubults tiesiskais pamats nav attaisnojams. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi 
dubultu tiesisko pamatu ir jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, kad ir pierādīts, ka 
attiecīgajam tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi, ar nosacījumu, ka neviens no tiem nav 
otršķirīgs un netiešs attiecībā uz citu. Šajā gadījumā tas tā nav, kā apgalvo pati Komisija 
savā paskaidrojumā, šī pasākuma mērķis ir cilvēku veselības un vides aizsardzība (EK līguma 
175. pants), nevis tirdzniecības politikas apsvērumi (EK līguma 133. pants).

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 28
1. apsvērums

Dzīvsudraba emisijas ir vispāratzīts 
apdraudējums, pret kuru jāvēršas ar valsts, 
reģionāla un pasaules līmeņa pasākumiem.

Dzīvsudraba emisijas ir vispāratzīts 
apdraudējums, pret kuru jāvēršas ar vietēja,
valsts, reģionāla un pasaules līmeņa 
pasākumiem.

Or. pl
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Pamatojums

Dzīvsudraba emisijām un draudiem, ko tās rada, ir ietekme ne tikai makro līmenī, bet arī ( un 
jo īpaši) mikro līmenī. Vietējām iestādēm ir ārkārtīgi svarīga loma atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā, ka praksē tās ir atbildīgas par atkritumu, tostarp tādu 
bīstamu atkritumu kā dzīvsudrabs, drošu glabāšanu (skatīt Direktīvu Nr. 75/442/EEK par 
atkritumiem un Direktīvu Nr. 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem).

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 29
3. a apsvērums (jauns)

(3.a) Eiropas Parlaments un Padome atzina 
vides un sociālās problēmas, kas rodas no 
dzīvsudraba raktuvju slēgšanas Almadenas 
apgabalā Spānijā, un uzskatīja, ka 
jāpieņem piemēroti kompensācijas 
pasākumi, lai ļautu skartajam reģionam 
rast stabilus vietējās vides, nodarbinātības 
un saimnieciskās darbības risinājumus. 
Turklāt savā 2006. gada 14. marta 
rezolūcijā par Kopienas stratēģiju attiecībā 
uz dzīvsudrabu1 Eiropas Parlaments 
nonāca pie slēdziena, ka raktuves 
Almadenas apgabalā būtu laba vieta 
metāliska dzīvsudraba drošai glabāšanai.
__________________
1 OV C 291 E, 30.11.2006., 128. lpp.

Or. es

Pamatojums

Lai iekļautu atsauci uz Almadenu, kas ir ilgstošs dzīvsudraba ražotājs Eiropas Savienībā, un 
atsauci uz Parlamenta pieņemto rezolūciju par Kopienas stratēģijas attiecībā uz dzīvsudrabu 
vispārēju novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 30
4. apsvērums

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba (4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba 
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piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums
no Kopienas.

piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliska dzīvsudraba, cinobra un kalomela
eksporta aizliegums no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Izriet no 1. panta grozījuma.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 31
4. a apsvērums (jauns)

(4.a) Lai nodrošinātu labāku cilvēku 
veselības un vides aizsardzību Eiropas 
Savienībā, ir jāaizliedz metāliska 
dzīvsudraba, cinobra un kalomela imports.

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudraba imports ir jāaizliedz, lai dzīvsudraba apjomu Eiropā samazinātu līdz 
minimumam un veicinātu atkritumu un neapstrādātu produktu reģenerāciju.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 32
4. a apsvērums (jauns)

(4.a) Šī paša iemesla dēļ ir jāaizliedz arī 
tādu dzīvsudrabu saturošu produktu 
eksports, ko nav atļauts vai ko drīz neatļaus 
laist Eiropas Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

„Neatļauts” ir pareizāks termins tādā ziņā, ka kaut ko var reglamentēt un vienlaikus atļaut.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 33
6. apsvērums

(6) Lai radītu drošas glabāšanas iespējas 
dzīvsudrabam, kas vairs netiek izmantots 
hlora-sārmu rūpnīcā, ir ieteicams attiecībā uz 
dažiem atkritumu poligonu veidiem pieļaut 
izņēmumu noteikumos, kuri paredzēti 
5. panta 3. punkta a) apakšpunktā Padomes 
1999. gada 26. aprīļa Direktīvā 1999/31/EK 
par atkritumu poligoniem, un noteikt, ka uz 
glabāšanas veidiem, kas nav glabāšana 
pazemē, neattiecas kritēriji, kuri noteikti 
pielikuma 2.4. iedaļā Padomes Lēmumā 
2000/33/EK, ar ko nosaka kritērijus un 
procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos 
saskaņā ar 16. pantu un II pielikumu 
Direktīvā 1999/31/EK.

(6) PARCOM (Konvencija par sauszemes 
avotu radītā jūras piesārņojuma 
novēršanu) Lēmumā 90/3 tika atbalstīts 
mērķis līdz 2010. gadam pilnībā likvidēt 
dzīvsudraba elementu hlora–sārmu 
rūpnīcas. Lai radītu drošas pagaidu
glabāšanas iespējas dzīvsudrabam, kas vairs 
netiek izmantots hlora–sārmu rūpnīcā, pirms 
tā galīgās noglabāšanas cietinātā veidā, ir 
ieteicams attiecībā uz dažiem atkritumu 
poligonu veidiem pieļaut izņēmumu 
noteikumos, kuri paredzēti 5. panta 
3. punkta a) apakšpunktā Padomes 
1999. gada 26. aprīļa Direktīvā 1999/31/EK 
par atkritumu poligoniem, un noteikt, ka uz 
virszemes, atgūstamiem glabāšanas veidiem
neattiecas kritēriji, kuri noteikti pielikuma 
2.4. iedaļā Padomes Lēmumā 2000/33/EK, 
ar ko nosaka kritērijus un procedūras 
atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar 
16. pantu un II pielikumu Direktīvā 
1999/31/EK.

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudraba elementi hlora–sārmu rūpniecībā veido vislielākos dzīvsudraba krājumus ES. 
Tādēļ ir svarīgi dzīvsudraba elementu pakāpenisku samazināšanu hlora–sārmu rūpniecībā 
attiecināt uz PARCOM Lēmumu 90/3. 

Metāliskais dzīvsudrabs ir šķidrs. Ir jāprecizē, ka šķidrā dzīvsudraba glabāšanu var akceptēt 
tikai īslaicīgi. Tā galīgā noglabāšana ir jāveic tikai cietinātā veidā. Tiek izstrādāti rūpnieciski 
procesi, lai cietinātu metālisko dzīvsudrabu, un ir sagaidāms, ka šis pakalpojums būs 
pieejams pēc pāris gadiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 34
6. a apsvērums (jauns)
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 (6.a) Lai aizsargātu cilvēku veselību un 
vidi, dzīvsudrabu nedrīkst galīgi noglabāt 
šķidrā veidā. 

Or. en

Pamatojums

Pazemes krātuvēm veicamais drošības novērtējums saskaņā ar Lēmumu 2003/33/EK skaidri 
nosaka, ka atkritumu pieņemšanai, „novērtējot atkritumu noglabāšanas ilgtermiņa risku, nav 
jāņem vērā konteineru un iedobumu sienu apšuvums, jo tiem ir ierobežots derīguma laiks”. 
Ņemot to vērā, kļūst skaidrs, ka šķidra metāliska dzīvsudraba galīga noglabāšana ir 
nepieņemama. Skaidrības labad tas ir nepārprotami jānosaka šajā regulā. Tiek izstrādāti 
rūpnieciski procesi, lai cietinātu metālisko dzīvsudrabu, un ir sagaidāms, ka šis pakalpojums 
būs pieejams pēc pāris gadiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 35
7. apsvērums

(7) Lai nodrošinātu cilvēka veselībai un 
videi drošu glabāšanu, pazemes krātuvēm 
veicamais drošības novērtējums saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāpapildina ar īpašām 
prasībām, un tās jāattiecina ne tikai uz 
pazemes krātuvēm, bet arī uz citiem
glabāšanas veidiem.

(7) Lai nodrošinātu cilvēka veselībai un 
videi drošu pagaidu glabāšanu, pazemes 
krātuvēm veicamais drošības novērtējums 
saskaņā ar Lēmumu 2003/33/EK jāattiecina 
uz virszemes, atgūstamiem glabāšanas 
veidiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar tā paša autora veiktajām 3. panta izmaiņām. Šķidra dzīvsudraba 
glabāšana raktuvēs rada draudus, ka tā kļūs par de facto galīgo noglabāšanu. Tas būtu 
nepieņemami un pretrunā direktīvas par atkritumu izgāztuvēm drošības noteikumiem. 
Glabāšanai jābūt tikai īslaicīgai, un tā jāveic tikai virszemē atgūstamā veidā.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 36
7.a apsvērums (jauns)

 (7.a) Hlora–sārmu rūpniecībai ir jānosūta 
Eiropas Komisijai un attiecīgo dalībvalstu 
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kompetentajām iestādēm visi atbilstīgie dati 
par dzīvsudraba elementu ekspluatācijas 
pārtraukšanu savās rūpnīcās, lai veicinātu 
regulas piemērošanu. Arī tām rūpniecības 
nozarēm, kas iegūst dzīvsudrabu 
dabasgāzes attīrīšanas procesā vai kā 
blakusproduktu krāsainā metāla raktuvēs 
un metalurģijā, jāsniedz atbilstīgie dati 
Eiropas Komisijai un attiecīgo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Komisijai 
jānodrošina, ka šī informācija ir publiski 
pieejama.

Or. en

Pamatojums

Hlora–sārmu rūpniecība brīvprātīgi apņēmās sniegt datus Eiropas Komisijai par dzīvsudraba 
elementu ekspluatācijas pārtraukšanu. Tomēr šie dati ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
regulas piemērošanu, un tāpēc tie ir jāiekļauj šajā regulā. Šis nosacījums ir jāattiecina arī uz 
citām rūpniecības nozarēm, kas iegūst dzīvsudrabu. Dati ir jāiesniedz Eiropas Komisijai un 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem saskaņā 
ar regulu par pieeju Kopienas iestāžu vides informācijai.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 37
8. apsvērums

(8) Lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt 
papildu pasākumus, kas saistīti ar 
dzīvsudraba eksportu un glabāšanu, neskarot 
Līgumā paredzētos noteikumus par 
konkurenci un jo īpaši tā 81. pantu, ir 
ieteicams organizēt informācijas apmaiņu.

(8) Lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt 
papildu pasākumus, kas saistīti ar 
dzīvsudraba, tā savienojumu un 
dzīvsudrabu saturošu produktu importu, 
eksportu, pagaidu glabāšanu un galīgo 
noglabāšanu, neskarot Līgumā paredzētos 
noteikumus par konkurenci un jo īpaši tā 
81. pantu, ir ieteicams organizēt 
informācijas apmaiņu ar visām 
ieinteresētajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņā attiecībā uz potenciālu vajadzību realizēt papildu pasākumus ir
jāpiedalās visām ieinteresētajām pusēm. Tajā jāiekļauj arī dzīvsudraba imports un galīgā 
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noglabāšana, kā arī noteikumi par dzīvsudraba savienojumiem un dzīvsudrabu saturošiem 
produktiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 38
9. apsvērums

(9) Dalībvalstīm jāsniedz informācija gan 
par glabātavām izdotajām atļaujām, gan arī 
par šā juridiskā instrumenta piemērošanu un 
tā ietekmi uz tirgu, lai laikus varētu veikt 
minētā instrumenta novērtējumu.

(9) Dalībvalstīm jāsniedz informācija gan 
par pagaidu glabātavām izdotajām atļaujām, 
gan arī par šā juridiskā instrumenta 
piemērošanu un tā ietekmi uz tirgu, lai laikus 
varētu veikt minētā instrumenta 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka dzīvsudrabu var uzglabāt tikai īslaicīgi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 39
12. apsvērums

(12) Regulā ir ar tirgu saistīts elements, kā 
arī ar vides politikas apsvērumiem saistīti
elementi. Tās 1. pants attiecas uz tirgu, un 
tāpēc tā pamatā ir Līguma 133. pants, bet 
visu pārējo pantu pamatā ir Līguma 
175. panta 1. punkts.

(12) Regula ir saistīta ar cilvēku veselības 
un vides aizsardzības apsvērumiem.

Or. en

Pamatojums

Dubults tiesiskais pamats nav attaisnojams. Pirmkārt, Komisija pati ir noteikusi, ka attiecīgie 
pasākumi ir saistīti ar mērķi aizsargāt cilvēku veselību un vidi (175. pants), nevis ar 
tirdzniecības politikas apsvērumiem (133. pants). Otrkārt, atsauce uz neseno EKT spriedumu 
attiecībā uz Roterdamas Konvenciju, lai aizstāvētu dubultu tiesisko pamatu, ir nepiemērota. 
Roterdamas Konvencija nosaka tirdzniecības režīmu, bet šī regula nosaka tirdzniecības 
aizliegumu, kas ir pavisam atšķirīgs jautājums.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 40
12. apsvērums

(12) Regulā ir ar tirgu saistīts elements, kā 
arī ar vides politikas apsvērumiem saistīti 
elementi. Tās 1. pants attiecas uz tirgu, un 
tāpēc tā pamatā ir Līguma 133. pants, bet 
visu pārējo pantu pamatā ir Līguma 
175. panta 1. punkts.

(12) Regulā ir ar tirgu saistīts elements, kā 
arī ar vides politikas un veselības 
aizsardzības apsvērumiem saistīti elementi. 
Tās 1. pants attiecas uz tirgu, un tāpēc tā 
pamatā ir Līguma 133. pants, bet visu 
pārējo pantu pamatā ir Līguma 175. panta 
1. punkts.

Or. pl

Pamatojums

Veselības aizsardzības politika šajā regulā ir tikpat svarīga kā vides politika.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 41
13. apsvērums

(13) Mērķi samazināt dzīvsudraba kaitīgo 
iedarbību, nosakot eksporta aizliegumu un 
glabāšanas pienākumu, dalībvalstis nevar 
pienācīgi sasniegt, ņemot vērā preču 
plūsmas un kopējā tirgus ietekmi, kā arī 
dzīvsudraba radītajam piesārņojumam 
raksturīgās pārrobežu iezīmes, un tāpēc tas 
var būt sasniedzams tikai Kopienas līmenī. 
Tādēļ Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šī regula nepārsniedz to, kas ir 
vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai,

(13) Mērķi samazināt dzīvsudraba kaitīgo 
iedarbību, nosakot eksporta aizliegumu un 
pagaidu glabāšanas pienākumu pirms 
galīgās noglabāšanas cietinātā veidā, 
dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt, ņemot 
vērā preču plūsmas un kopējā tirgus ietekmi, 
kā arī dzīvsudraba radītajam piesārņojumam 
raksturīgās pārrobežu iezīmes, un tāpēc tas 
var būt sasniedzams tikai Kopienas līmenī. 
Tādēļ Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šī regula nepārsniedz to, kas ir 
vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Metaliskais dzīvsudrabs ir šķidrs. Ir jāprecizē, ka šķidrā dzīvsudraba glabāšanu var akceptēt 
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tikai īslaicīgi. Tā galīgā noglabāšana ir jāveic tikai cietinātā veidā. Tiek izstrādāti rūpnieciski 
procesi, lai cietinātu metālisko dzīvsudrabu, un ir sagaidāms, ka šis pakalpojums būs 
pieejams pēc pāris gadiem.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 42
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6) 
eksports no Kopienas.

No 2008. gada 1. janvāra ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6) eksports no Kopienas.

Or. de

Pamatojums

Jo ilgāk tiks atlikta aizlieguma ieviešana, jo vairāk dzīvsudraba varēs eksportēt.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 43
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6) 
eksports no Kopienas.

No 2008. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6), 
cinobra un dzīvsudraba savienojumu ar 
dzīvsudraba koncentrāciju virs 5 masas 
procentiem (w/w) eksports no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudrabs un tā savienojumi ir ārkārtīgi toksiski cilvēkiem un dzīvniekiem. Ir jāaizliedz arī 
dzīvsudraba savienojumi ar dzīvsudraba koncentrāciju virs 5 % un cinobrs, lai izvairītos no 
dzīvsudraba netieša eksporta. 

Lielākie dzīvsudraba krājumi ir hlora–sārmu rūpniecībā. Saskaņā ar PARCOM Lēmumu 90/3 
dzīvsudraba elementi minētajā nozarē ir pakāpeniski jāsamazina līdz 2010. gadam. Atlikt 
eksporta aizliegumu līdz 2011. gadam būtu gandrīz ciniski, jo tas ļautu visu no ekspluatācijas 
izņemto dzīvsudrabu eksportēt pirms minētā datuma, kas ārkārtīgi bieži rada postošas sekas 
trešās valstīs (piemēram, atvērta tipa zelta raktuves).
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 44
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6) 
eksports no Kopienas. 

No 2008. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6), 
cinobra un dzīvsudraba savienojumu ar 
dzīvsudraba saturu virs 1 masas procenta 
(w/w) eksports no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Šajā tiesību aktā jāiekļauj arī cinobra un dzīvsudraba savienojumu eksporta aizliegums.  
Dzīvsudrabs ir viens no visbīstamākajiem metāliskajiem elementiem. Un, ņemot vērā, ka ES ir 
vislielākais dzīvsudraba eksportētājs pasaulē, šim aizliegumam ir jāstājas spēkā pēc iespējas 
ātrāk, vēlākais – 2008. gada 1. jūlijā.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 45
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6) 
eksports no Kopienas.

No 2010. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6), 
cinobra un kalomela (CAS Nr. 10112-91-1)
eksports no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu dzīvsudraba eksportu, ir jāaizliedz arī dzīvsudraba minerālu un cinobra 
eksports. Metāliska dzīvsudraba pārveidošana par kalomelu ir lēts un viegli realizējams 
process, kalomelu var viegli pārstrādāt metāliskā dzīvsudrabā ārpus ES, tādējādi ir jāaizliedz 
arī kalomela eksports.

Eiropas Parlaments ar savu 2006. gada martā pieņemto rezolūciju par Kopienas stratēģiju 
attiecībā uz dzīvsudrabu (2005/2050(INI) pieprasīja eksporta aizliegumu no 2010. gada.
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 46
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts metāliska 
dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-97-6) 
eksports no Kopienas.

No 2010. gada 1. janvāra ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6), cinobra un dzīvsudraba savienojumu
eksports no Kopienas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 47
1. a pants (jauns)

No 2008. gada 1. jūlija ir aizliegts tādu 
dzīvsudrabu saturošu produktu eksports, ko 
nedrīkst laist ES tirgū.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 48
1. a pants (jauns)

No 2009. gada 1. janvāra ir aizliegts tādu 
dzīvsudrabu saturošu produktu eksports, ko 
nedrīkst laist Eiropas Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats formulējums kā Mērīšanas iekārtu direktīvā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 49
1. a pants (jauns)
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No 2010. gada 1. janvāra ir aizliegts tādu 
dzīvsudrabu saturošu produktu eksports, ko 
ir aizliegts tirgot vai izplatīt Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 50
1. a pants (jauns)

No 2008. gada 1. jūlija ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6), cinobra un dzīvsudraba savienojumu 
ar dzīvsudraba koncentrāciju virs 5 masas 
procentiem (w/w) imports Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Eksporta aizliegums ir jāpapildina ar līdzīgu tajā pašā laikā piemērojamu importa 
aizliegumu. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 51
1. b pants (jauns)

 No 2010. gada 1. janvāra ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6), cinobra un dzīvsudraba savienojumu 
imports Kopienā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 52
1. a pants (jauns)
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No 2010. gada 1. jūlija ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6), cinobra un kalomela (CAS 
Nr. 10112-91-1) imports Kopienā.
Dalībvalstīm jāapmierina savs pieprasījums 
pēc dzīvsudraba, reģenerējot atkritumus un 
neapstrādātus produktus.

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudraba importa aizliegums nodrošinās, ka dzīvsudraba pieprasījums ES tiks 
apmierināts, reģenerējot atkritumus un neapstrādātus produktus.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 53
2. pants

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, 
kas kā blakusprodukts iegūts krāsaino 
metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā, 
esošajā stāvoklī un koncentrācijā jāglabā 
cilvēka veselībai un videi drošā veidā.

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā vai kas iegūts no cinobra, 
dabasgāzes attīrīšanas procesā reģenerēto
dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, kas kā 
blakusprodukts reģenerēts krāsaino metālu 
kalnrūpniecībā un metalurģijā, esošajā 
stāvoklī un koncentrācijā pirms tā galīgās 
noglabāšanas cietinātā veidā īslaicīgi
jāglabā cilvēka veselībai un videi drošā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Ievērojams daudzums cinobra jau ir iegūts, bet vēl nav apstrādāts. Lai novērstu papildu 
dzīvsudraba laišanu tirgū, iegūstot dzīvsudrabu no tā rūdas, glabāšanas pienākums ir 
jāattiecina arī uz šāda veida dzīvsudrabu. 

Metāliskais dzīvsudrabs ir šķidrs. Ir jāprecizē, ka šķidrā dzīvsudraba glabāšanu var akceptēt 
tikai īslaicīgi. Tā galīgā noglabāšana ir jāveic tikai cietinātā veidā. Tiek izstrādāti rūpnieciski 
procesi, lai cietinātu metālisko dzīvsudrabu, un ir sagaidāms, ka šis pakalpojums būs 
pieejams pēc pāris gadiem.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 54
2. pants

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un dzīvsudrabu,
kas kā blakusprodukts iegūts krāsaino 
metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā, 
esošajā stāvoklī un koncentrācijā jāglabā 
cilvēka veselībai un videi drošā veidā.

No 1. pantā noteiktās dienas dalībvalstis 
nodrošina, ka metālisko dzīvsudrabu, ko 
vairs neizmanto hlora–sārmu rūpniecībā vai 
kas iegūts no cinobra, dabasgāzes 
attīrīšanas procesā reģenerēto dzīvsudrabu 
un dzīvsudrabu, kas kā blakusprodukts 
reģenerēts krāsaino metālu kalnrūpniecībā 
un metalurģijā, jāglabā un beigās jānoglabā 
Kopienas teritorijā cilvēka veselībai un 
videi drošā veidā, piemērotās un 
attiecīgajām prasībām atbilstošās 
glabātavās, kuru drošība ir pārbaudīta un 
par kurām saskaņā ar šo regulu ir izsniegta 
attiecīga atļauja.

Or. en

Pamatojums

Pagaidām nav komerciāli pieejama tehnoloģija šķidrā dzīvsudraba drošai apblabāšanai. 
Tādēļ mēs uzskatām, ka šķidrā dzīvsudraba glabāšanai ir jābūt īslaicīgai tikai pagaidām. 
Tiklīdz attiecīgā tehnoloģija būs pieejama, īslaicīgi glabāto metālisko dzīvsudrabu būs droši 
jānoglabā Kopienas teritorijā. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 55
2. pants

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, 
kas kā blakusprodukts iegūts krāsaino 
metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā, 
esošajā stāvoklī un koncentrācijā jāglabā
cilvēka veselībai un videi drošā veidā. 

No 1. pantā noteiktās dienas dalībvalstis 
nodrošina, ka metālisko dzīvsudrabu, ko 
vairs neizmanto hlora–sārmu rūpniecībā vai 
kas iegūts no cinobra, dabasgāzes 
attīrīšanas procesā reģenerēto dzīvsudrabu 
un dzīvsudrabu, kas kā blakusprodukts 
reģenerēts krāsaino metālu kalnrūpniecībā 
un metalurģijā, esošajā stāvoklī un 
koncentrācijā glabā cilvēka veselībai un 
videi drošā veidā, piemērotās un 
attiecīgajām prasībām atbilstošās iekārtās, 
kuru drošība ir pārbaudīta un par kurām 
saskaņā ar šo regulu ir izsniegta attiecīga 



PE 386.671v01-00 16/32 AM\660672LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

atļauja.

Pirms pieņem jebkādu citu alternatīvu, ir 
jāizskata iespēja ierādīt centralizētu 
teritoriju pašreizējo metāliska dzīvsudraba 
krājumu vai metāliska dzīvsudraba, ko 
Eiropas rūpniecība saražojusi kā 
blakusproduktu, drošai glabāšanai.

Or. es

Pamatojums

Atbilst pieejai, ko apstiprinājis Parlaments savā 2006. gada 14. marta rezolūcijā par 
Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 56
2. pants

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, 
kas kā blakusprodukts iegūts krāsaino 
metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā, 
esošajā stāvoklī un koncentrācijā jāglabā 
cilvēka veselībai un videi drošā veidā.

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, 
kas kā blakusprodukts iegūts krāsaino 
metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā, 
esošajā stāvoklī un koncentrācijā jāpārvadā 
un jāglabā cilvēka veselībai un videi drošā 
veidā.

Or. pl

Pamatojums

Daudzos gadījumos gan glabāšana, gan pārvadāšana, ievērojot attiecīgus drošības 
pasākumus, ir hlora–sārmu, kalnrūpniecības un metalurģijas nozaru darbības neatņemama 
sastāvdaļa; viens no šo nozaru mērķiem ir līdz minimumam samazināt dzīvsudraba kaitīgo 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 57
2. panta 1. a punkts (jauns)
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Pirms jebkuras citas alternatīvas ir 
jāizskata iespēja izmantot Almadenas 
raktuves pašreizējo metāliska dzīvsudraba 
krājumu vai metāliska dzīvsudraba, ko visa 
Eiropas rūpniecība saražojusi kā 
blakusproduktu, nevis kā dzīvsudrabu 
saturošu izstrādājumu, kas ir kļuvuši par 
atkritumiem, drošai glabāšanai, tādējādi 
izmantojot infrastruktūru, vietējo 
darbaspēku un tur pastāvošās 
tehnoloģiskās zināšanas.

Or. es

Pamatojums

Dzīvsudrabs ir jāglabā drošā veidā saskaņā ar drošas ilgtermiņa vides apsaimniekošanas 
noteikumiem. Parlaments jau ir norādījis savā rezolūcijā par Kopienas stratēģiju attiecībā uz 
dzīvsudrabu, ka „ir jāizskata iespēja izmantot Almadenas raktuves pašreizējo metāliska 
dzīvsudraba krājumu vai metāliska dzīvsudraba, ko visa Eiropas rūpniecība saražojusi kā 
blakusproduktu, nevis kā dzīvsudrabu saturošu izstrādājumu, kas ir kļuvuši par atkritumiem, 
drošai glabāšanai, tādējādi izmantojot infrastruktūru, vietējo darbaspēku un tur pastāvošās 
tehnoloģiskās zināšanas”.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 58
2. a pants (jauns)

Dzīvsudraba galīgā noglabāšana šķidrā 
veidā ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Pazemes glabātavu drošības novērtēšana saskaņā ar Lēmumu 2003/33/EK skaidri nosaka, ka 
atkritumu pieņemšanai, „novērtējot atkritumu noglabāšanas ilgtermiņa risku, nav jāņem vērā 
konteineru un iedobumu sienu apšuvums, jo tiem ir ierobežots derīguma laiks”. Ņemot to 
vērā, kļūst skaidrs, ka šķidra metāliska dzīvsudraba galīga noglabāšana ir nepieņemama. 
Skaidrības labad tas ir nepārprotami jānosaka šajā regulā. Tiek izstrādāti rūpnieciski 
procesi, lai cietinātu metālisko dzīvsudrabu, un ir sagaidāms, ka šis pakalpojums būs 
pieejams pēc pāris gadiem.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 59
3. panta 1. punkta 1) apakšpunkts

1. Atkāpjoties no Direktīvas 1999/31/EK 
5. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem noteikumiem, metālisku 
dzīvsudrabu, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu, piemērotā ietvērumā var
glabāt

1. Atkāpjoties no Direktīvas 1999/31/EK 
5. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem noteikumiem, metālisku 
dzīvsudrabu, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu, piemērotā ietvērumā 
īslaicīgi glabā

a) atkritumu noglabāšanai iekārtotās 
pazemes sāls raktuvēs;

a) svītrots

b) glabātavās, kas īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai pirms tā galīgas noglabāšanas.

virszemes glabātavās, kas īpaši paredzētas 
un aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai atgūstamā veidā pirms tā galīgas 
noglabāšanas cietinātā veidā.

Or. en

Pamatojums

No priekšlikuma nav skaidrs, vai Komisija vēlas atļaut metāliska dzīvsudraba glabāšanu vai 
galīgo noglabāšanu pazemes sāls raktuvēs. Ārkārtīgi bieži glabāšana raktuvēs kļūst de facto 
ilgstoša. Kas no acīm prom, tas no prāta laukā! Tomēr šķidrā dzīvsudraba galīgā 
noglabāšana raktuvēs būtu nepieņemama un ir klajā pretrunā Lēmumam 2003/33/EK, kurā 
noteikts, ka atkritumu pieņemšanai pazemes glabātavās, „novērtējot atkritumu noglabāšanas 
ilgtermiņa risku, nav jāņem vērā konteineru un iedobumu sienu apšuvums, jo tiem ir 
ierobežots derīguma laiks”.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 60
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) atkritumu noglabāšanai iekārtotās 
pazemes sāls raktuvēs; 

a) dzīvsudraba atkritumu noglabāšanai 
iekārtotās pazemes glabātavās;

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudraba atkritumu glabāšana sāls raktuvēs var būt neiespējama, bet citas novietnes, 
piemēram, anhidrīta vai dzīvsudraba raktuves, var būt pieejamas un piemērotas; lai pieļautu 
šādas iespējas, ir vajadzīga lielāka elastība.
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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 61
3. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) iekārtās, kurās saskaņā ar Direktīvu 
(96/61/EK) par integrētu piesārņojumu 
novēršanu un kontroli (IPPC) atļauts ražot 
hloru (minētās direktīvas I pielikuma 
4.2. iedaļas a) punkts) un kuras kā šīs 
atļautās iekārtas daļa aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba īslaicīgai glabāšanai līdz tā 
galīgai noglabāšanai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 62
3. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no 11. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006, kompetentās galamērķa un 
nosūtīšanas valsts iestādes nevar celt 
iebildumus par tāda metāliska dzīvsudraba 
sūtījumiem, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu, iebildes pamatojot ar to, 
ka plānotais sūtījums vai noglabāšana nav 
saskaņā ar pasākumiem, kas veikti, lai 
īstenotu tuvuma, reģenerācijas prioritātes un 
pašpietiekamības principu.

2. Atkāpjoties no 11. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1013/2006, kompetentās galamērķa un 
nosūtīšanas valsts iestādes nevar celt 
iebildumus par tāda metāliska dzīvsudraba 
sūtījumiem, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu un kas paredzēts pagaidu 
glabāšanai, iebildes pamatojot ar to, ka 
plānotais sūtījums nav saskaņā ar 
pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu tuvuma, 
reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības 
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principu.

Or. en

Pamatojums

Metāliska dzīvsudraba galīgā noglabāšana ir jāveic tikai cietinātā veidā. Šādas cietināšanas 
procesi būs pieejami tikai pēc pāris gadiem. Kamēr šādi procesi nav pieejami, metālisko 
dzīvsudrabu var pārvadāt tikai pagaidu glabāšanas mērķiem. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 63
4. panta 1. punkts

1. Drošības novērtējumā, kas saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāveic par glabāšanu 
pazemes sāls raktuvēs, kuras iekārtotas 
atkritumu noglabāšanai, jo īpaši jāņem 
vērā papildu riska faktori, kas saistīti ar 
metāliska dzīvsudraba un tā ietvēruma 
īpašībām un to izmaiņām ilgtermiņā.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Ārkārtīgi bieži glabāšana pazemes raktuvēs kļūst ilgstoša. Kas no acīm prom, tas no prāta 
laukā! Tomēr šķidrā dzīvsudraba galīgā noglabāšana raktuvēs būtu nepieņemama un klajā 
pretrunā Lēmumam 2003/33/EK, kurā noteikts, ka atkritumu pieņemšanai pazemes 
glabātavās, „novērtējot atkritumu noglabāšanas ilgtermiņa risku, nav jāņem vērā konteineru 
un iedobumu sienu apšuvums, jo tiem ir ierobežots derīguma laiks”. Ņemot vērā šādas 
galīgās noglabāšanas aizliegumu, nav vajadzības pieņemt Direktīvas 2003/33/EK drošības 
novērtējumu. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 64
4. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu 
glabātavās, kuras ir īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba glabāšanai, 
jāveic un kompetentajai iestādei jāiesniedz 
drošības novērtējums, kas garantē vides 

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu virszemes
glabātavās, kuras ir īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu
glabāšanai atgūstamā veidā, jāveic un 
kompetentajai iestādei jāiesniedz drošības 
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aizsardzības līmeni, kurš ir ekvivalents 
līmenim, ko garantē ar 
Lēmumu 2003/33/EK.

novērtējums, kas garantē vides aizsardzības 
līmeni, kurš ir ekvivalents līmenim, ko 
garantē ar Lēmumu 2003/33/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka metālisku dzīvsudrabu ir īslaicīgi jāglabā virszemē atgūstamā veidā, 
lai vēlāk pēc cietināšanas to varētu galīgi noglabāt.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 65
4. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu
glabātavās, kuras ir īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba glabāšanai, 
jāveic un kompetentajai iestādei jāiesniedz 
drošības novērtējums, kas garantē vides 
aizsardzības līmeni, kurš ir ekvivalents 
līmenim, ko garantē ar Lēmumu 
2003/33/EK.

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu 
glabātavās, kuras ir īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba glabāšanai, 
jāveic un kompetentajai iestādei jāiesniedz 
drošības novērtējums, kas garantē veselības 
aizsardzības un vides aizsardzības līmeni, 
kurš ir ekvivalents līmenim, ko garantē ar 
Lēmumu 2003/33/EK.

Or. pl

Pamatojums

Veselības aizsardzības politika šajā regulā ir tikpat svarīga kā vides politika. Tādēļ drošības 
novērtējumam jāattiecas arī uz dzīvsudraba ietekmi uz veselību. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 66
4. panta 3. punkts

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 8. 
un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, pazemes 
sāls raktuvēs vai glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, jāiekļauj 
prasības par konteineru regulārām vizuālām 
inspekcijām un piemērotu dzīvsudraba 
tvaika detektoru uzstādīšanu iespējamo 

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 8. 
un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, virszemes 
glabātavās, kas īpaši paredzētas un aprīkotas 
metāliska dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, 
jāiekļauj prasības par konteineru regulārām 
vizuālām inspekcijām un piemērotu 
dzīvsudraba tvaika detektoru uzstādīšanu 
iespējamo noplūžu noteikšanai. 
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noplūžu noteikšanai. Dzīvsudrabam jābūt atgūstamam tā drošai 
galīgai noglabāšanai.

Or. en

Pamatojums

Metālisku dzīvsudrabu nedrīkst īslaicīgi glabāt pazemes sāls raktuvēs. To drīkst glabāt tikai 
īpaši tam paredzētās virszemes glabātavās atgūstamā veidā, lai vēlāk pēc cietināšanas to 
varētu galīgi noglabāt.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 67
4. panta 3. punkts

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 8. 
un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, pazemes 
sāls raktuvēs vai glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, jāiekļauj 
prasības par konteineru regulārām vizuālām 
inspekcijām un piemērotu dzīvsudraba 
tvaika detektoru uzstādīšanu iespējamo 
noplūžu noteikšanai.

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 8. 
un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, pazemes 
sāls raktuvēs vai glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, jāiekļauj 
prasības par konteineru pastāvīgām
vizuālām un analītiskām pārbaudēm un 
piemērotu dzīvsudraba tvaika detektoru 
uzstādīšanu iespējamo noplūžu noteikšanai.

Or. es

Pamatojums

Glabātavas ir jāpārbauda pastāvīgi. Regulāras pārbaudes nav pieņemams variants.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 68
4. a pants (jauns)

4.a pants
Dzīvsudraba pagaidu glabāšanas laikā par 
to būs atbildīgs glabātavas īpašnieks. 
Dalībvalstīm ir jāizveido fonds, lai 
nodrošinātu finanšu resursus dzīvsudraba 
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pagaidu glabāšanai un drošai galīgai 
noglabāšanai. Šo fondu izveidos no hlora–
sārmu rūpniecības finanšu iemaksām 
proporcionāli dzīvsudraba apjomam, kas 
nosūtīts pagaidu glabāšanai. Uzņēmumi, 
kas nosūta glabāšanai metālisku 
dzīvsudrabu, kurš kā blakusprodukts 
reģenerēts dabasgāzes attīrīšanas procesā, 
un dzīvsudrabu, kurš reģenerēts no 
atkritumiem vai kā blakusprodukts 
krāsaino metālu kalnrūpniecībā un 
metalurģijā, arī veic proporcionālas 
iemaksas šajā fondā. 
Kad dzīvsudrabs nosūtāms galīgai 
noglabāšanai atbilstīgi 5. pantam, 
dalībvalstis uzņemas administratīvo un 
finansiālo atbildību par noglabāšanu.

Or. es

Pamatojums

Atbilst pieejai, ko apstiprinājis Parlaments savā 2006. gada 14. marta rezolūcijā par 
Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 69
4. a pants (jauns)

4.a pants
Pagaidu glabāšanas laikā par drošu 
glabāšanu ir atbildīgs glabātavas īpašnieks. 
Dalībvalstis izveido fondu, lai nodrošinātu 
finanšu resursus dzīvsudraba drošai galīgai 
noglabāšanai. Šo fondu pilnībā veido no 
hlora–sārmu rūpniecības nodevām
proporcionāli dzīvsudraba apjomam, kas 
nosūtīts pagaidu glabāšanai. Kad 
dzīvsudrabs nosūtāms galīgai noglabāšanai 
cietinātā veidā, dalībvalstis uzņemas 
administratīvo atbildību par noglabāšanu.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā” drošas galīgās noglabāšanas finansiālā atbildība 
jāuzņemas dzīvsudraba atkritumu radītājiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 70
4. b pants (jauns)

4.b pants

1. Uzņēmumi, kas iesaistīti hlora–sārmu 
rūpniecībā, nosūta Eiropas Komisijai un 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm šādus datus par dzīvsudraba 
ekspluatācijas pārtraukšanu attiecīgajā 
gadā:
- joprojām izmantojamā kopējā 

dzīvsudraba apjoma iespējami 
precīzākais novērtējums;

- reģenerētā dzīvsudraba apjoms, slēdzot 
vai pārveidojot hlora–sārmu rūpnīcas;

- apjoms, kas nosūtīts uz atsevišķām 
pagaidu glabātavām;

- visu glabātavu atrašanās vieta un 
kontaktinformācija;

- pārsūtīšana uz citām hlora–sārmu 
rūpnīcām Eiropas Savienībā, lai 
turpinātu izmantot dzīvsudraba 
elementus;

- apjoms, kas īslaicīgi glabāts un par ko 
ir atbildīgs tā sākotnējais īpašnieks, lai 
turpinātu izmantot dzīvsudraba 
elementus.

2. Uzņēmumi, kas darbojas rūpniecības 
nozarēs, kuras iegūst dzīvsudrabu no 
dabasgāzes attīrīšanas vai kā 
blakusproduktu krāsainā metāla raktuvēs 
un metalurģijā, sniedz Eiropas Komisijai 
un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm šādus datus par attiecīgajā gadā 
iegūto dzīvsudrabu:
- iegūtā dzīvsudraba apjoms;
- apjoms, kas nosūtīts uz atsevišķām 

pagaidu glabātavām;
- visu glabātavu atrašanās vieta un 
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kontaktinformācija.
3. Attiecīgie uzņēmumi atbilstīgi nosūta 1. 
un 2. punktā minētos datus pirmo reizi līdz 
...* 31. maijam un pēc tam katru gadu līdz 
attiecīgā gada 31. maijam.
4. Komisija nodrošina, ka 3. punktā minētā 
informācija ir publiski pieejama saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1367/2006.
* viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Hlora–sārmu rūpniecība brīvprātīgi apņēmās sniegt datus Eiropas Komisijai par dzīvsudraba 
elementu ekspluatācijas pārtraukšanu. Tomēr šie dati ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
regulas piemērošanu, un tāpēc tie ir jāiekļauj šajā regulā. Tam pašam ir jāattiecas uz citām 
rūpniecības nozarēm, kas iegūst dzīvsudrabu. Dati ir jāiesniedz Eiropas Komisijai un 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem saskaņā 
ar regulu par pieeju Kopienas iestāžu vides informācijai.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 71
5. pants

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajiem uzņēmumiem. 

Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam
organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām 
pusēm. 

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši noskaidro 
iespējamo vajadzību paplašināt eksporta 
aizliegumu, to attiecinot arī uz dzīvsudraba 
savienojumiem un produktiem, kas satur 
dzīvsudrabu, iespējamo vajadzību 
paplašināt glabāšanas pienākumu, to 
attiecinot arī uz metālisku dzīvsudrabu no 
citiem izcelsmes avotiem, un glabāšanas 
termiņu ierobežojumus glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai. 

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši noskaidro 
vajadzību paplašināt glabāšanas pienākumu, 
to attiecinot arī uz metālisku dzīvsudrabu no 
citiem izcelsmes avotiem, un glabāšanas 
termiņu ierobežojumus pazemes raktuvēs 
vai virszemes glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai. 

Informācijas apmaiņā analizē rezultātus, 
kas iegūti, apsverot iespēju izmantot 
Almadenas raktuves kā novietni pašreizējo 
metāliska dzīvsudraba krājumu vai 
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metāliska dzīvsudraba, ko Eiropas 
rūpniecība saražojusi kā blakusproduktu, 
drošai glabāšanai saskaņā ar šīs regulas 
2. pantu.

Or. es

Pamatojums

Atbilst pieejai, ko apstiprinājis Parlaments savā 2006. gada 14. marta rezolūcijā par 
Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 72
5. pants

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajiem uzņēmumiem.

Komisija organizē regulāru informācijas 
apmaiņu ar dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm. Informācijas 
apmaiņai jānotiek vismaz reizi gadā.
Pirmajai informācijas apmaiņai jānotiek 
pirms 2009. gada 30. jūnija.

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši noskaidro 
iespējamo vajadzību paplašināt eksporta 
aizliegumu, to attiecinot arī uz dzīvsudraba 
savienojumiem un produktiem, kas satur 
dzīvsudrabu, iespējamo vajadzību paplašināt 
glabāšanas pienākumu, to attiecinot arī uz 
metālisku dzīvsudrabu no citiem izcelsmes 
avotiem, un glabāšanas termiņu 
ierobežojumus glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai.

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši noskaidro 
vajadzību paplašināt eksporta aizliegumu, to 
attiecinot arī uz dzīvsudraba savienojumiem 
ar dzīvsudraba koncentrāciju zem 5 masas 
procentiem (w/w), iespējamo vajadzību 
paplašināt pagaidu glabāšanas pienākumu, 
to attiecinot arī uz metālisku dzīvsudrabu no 
citiem izcelsmes avotiem, glabāšanas 
termiņu ierobežojumus virszemes
glabātavās, kas īpaši paredzētas un aprīkotas 
metāliska dzīvsudraba pagaidu glabāšanai 
atgūstamā veidā, un piemērotu galīgo 
dzīvsudraba noglabāšanu cietinātā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka informācijas apmaiņa ir ilgstošs process. Galvenais uzsvars tajā jāliek uz 
jautājumiem, kas vēl nav izskatīti šajā regulā. 
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 73
5. panta 2. a punkts (jauns)

Informācijas apmaiņā analizē rezultātus, 
kas iegūti, apsverot iespēju izmantot 
Almadenas raktuves kā novietni pašreizējo 
metāliska dzīvsudraba krājumu vai 
metāliska dzīvsudraba, ko Eiropas 
rūpniecība saražojusi kā blakusproduktu, 
drošai glabāšanai saskaņā ar šīs regulas 
2. pantu.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 74
5. a pants (jauns)

Katru gadu, sākot ar1, dalībvalstis sniedz 
Komisijai visu attiecīgo informāciju par 
dzīvsudraba ekspluatācijas pārtraukšanu 
un jo īpaši:
a) joprojām izmantojamā kopējā 
dzīvsudraba apjoma novērtējumu;
b) reģenerētā dzīvsudraba apjomu, slēdzot 
vai pārveidojot hlora–sārmu rūpnīcas;
c) dzīvsudraba apjomu, kas nosūtīts uz 
atsevišķām glabātavām;
d) visu glabātavu atrašanās vietu un 
kontaktinformāciju;
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e) dzīvsudraba pārsūtīšanu uz citām hlora–
sārmu rūpnīcām Eiropas Savienībā, lai 
turpinātu izmantot dzīvsudraba elementus;
f) dzīvsudraba apjomu, kas īslaicīgi glabāts 
un par ko ir atbildīgs tā sākotnējais 
īpašnieks, lai turpinātu izmantot 
dzīvsudraba elementus.
1 viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šādu informāciju sniegt Eiropas Komisijai, lai nodrošinātu regulas kontroli un 
dzīvsudraba drošu glabāšanu. Iedaļa par hlora–sārmu rūpniecības brīvprātīgu apņemšanos 
attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai ir iekļauta pašā regulā. Tādējādi brīvprātīgais 
nolīgums vairs nav vajadzīgs.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 75
6. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā daļā 
noteikto termiņu.

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2012. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai detalizētu
informāciju par dzīvsudraba, cinobra un 
kalomela izmantošanu un tirdzniecību to 
teritorijā. Tās informē Komisiju par šīs 
regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu to 
teritorijā. Komisija publicē informāciju īsā 
ziņojumā viena gada laikā pēc tam, kad 
dalībvalstis šo informāciju ir iesniegušas. 
Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstīm šī 
informācija jāsniedz drīzāk par šā punkta 
pirmajā daļā noteikto termiņu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar aizliegumu visas iesaistītās puses ir pēc iespējas ātrāk jāinformē par aizlieguma 
gaitu.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 76
6. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā daļā 
noteikto termiņu.

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2011. gada 
31. decembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā daļā 
noteikto termiņu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējo grozījumu informācijas iesniegšanas termiņš ir jānosaka agrāk.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 77
6. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā daļā 
noteikto termiņu.

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2011. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā daļā 
noteikto termiņu.

Or. en

Pamatojums

Ja eksporta aizliegums var stāties spēkā jau 2008. gadā, nav pamata atlikt dalībvalstu 
pienākumu informēt Komisiju.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 78
6. panta 3. punkts

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
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jābūt vismaz šādiem datiem: jābūt vismaz šādiem datiem:

a) Kopienā ievestā un no tās izvestā 
metāliska dzīvsudraba daudzumi, cenas, 
izcelsmes valstis, galamērķa valstis un 
paredzētais lietojums;

svītrots

b) metāliska dzīvsudraba pārrobežu 
tirdzniecības apjoms Kopienas iekšienē, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
un paredzētais lietojums.

b) metāliska dzīvsudraba, cinobra un 
dzīvsudraba elementu ar dzīvsudraba 
koncentrāciju virs 5 masas procentiem 
(w/w) pārrobežu tirdzniecības apjoms 
Kopienas iekšienē, cenas, izcelsmes valstis, 
galamērķa valstis un paredzētais lietojums.

Or. en

Pamatojums

3.a punkts. Tehniskas kļūdas labojums Komisijas ierosinājumā: ņemot vērā ierosināto 
metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu, nav pamata prasīt dalībvalstīm informēt par 
metālisku dzīvsudrabu, kas tiek izvests no Kopienas. Tāpat kā, ja tiks pieņemti importa 
aizlieguma grozījumi, kā to cita starpā ierosinājis referents, nebūs vajadzības informēt par 
metālisku dzīvsudrabu, kas tiek ievests Kopienā. 

3.b punkts. Informēšanas piemērošanas jomas paplašināšana saskaņā ar eksporta aizlieguma 
piemērošanas jomas paplašināšanu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 79
6. panta 3. punkts

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jābūt vismaz šādiem datiem:

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jābūt vismaz šādiem datiem:

a) Kopienā ievestā un no tās izvestā 
metāliskā dzīvsudraba daudzumi, cenas, 
izcelsmes valstis, galamērķa valstis un 
paredzētais lietojums;

a) Kopienā ievestā un no tās izvestā 
metāliskā dzīvsudraba, cinobra un kalomela
daudzumi, cenas, izcelsmes valstis, 
galamērķa valstis un paredzētais lietojums;

b) metāliskā dzīvsudraba pārrobežu 
tirdzniecības apjoms Kopienas iekšienē, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
un paredzētais lietojums.

b) metāliskā dzīvsudraba, cinobra un 
kalomela pārrobežu tirdzniecības apjoms 
Kopienas iekšienē, cenas, izcelsmes valstis, 
galamērķa valstis un paredzētais lietojums.

Or. en
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Pamatojums

Izriet no 1. panta grozījuma.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 80
6. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) metāliskā dzīvsudraba pārrobežu 
tirdzniecības apjoms Kopienas iekšienē, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
un paredzētais lietojums. 

b) metāliskā dzīvsudraba, cinobra un 
dzīvsudraba savienojumu ar dzīvsudraba 
saturu virs 1 masas procenta (w/w)
pārrobežu tirdzniecības apjoms Kopienas 
iekšienē, cenas, izcelsmes valstis, galamērķa 
valstis un paredzētais lietojums.

Or. en

Pamatojums

Šajā tiesību aktā jāiekļauj arī cinobra un dzīvsudraba savienojumu eksporta aizliegums.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Grozījums Nr. 81
7. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Sešus mēnešus pirms eksporta 
aizlieguma stāšanās spēkā saskaņā ar šīs 
regulas 1. punktu Komisija novērtē to 
kompensācijas pasākumu efektivitāti un 
ietekmi, kas tiek veikti, lai ļautu 
dzīvsudraba raktuvju slēgšanas skartajam 
reģionam rast stabilas ekonomiskas un 
sociālas alternatīvas.

Or. es

Pamatojums

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”.
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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”.


