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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Poprawka 25
Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpiecznego składowania i zakazu wywozu 
rtęci metalicznej

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpiecznego składowania i zakazu wywozu 
rtęci metalicznej, rudy rtęci, związków rtęci 
i niektórych produktów zawierających rtęć

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz wywozu obejmuje jedynie zakazane już produkty (Papadimoulis)

Poprawka jest konsekwencją zmian w art. 1 proponowanych przez tego samego autora i 
sprawozdawcę (Schlyter)
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 26
Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpiecznego składowania i zakazu wywozu 
rtęci metalicznej

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpiecznego składowania i zakazu wywozu 
rtęci metalicznej, rudy rtęci, kalomelu i 
niektórych produktów zawierających rtęć

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją zmian w art. 1.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 27
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego art. 133 i art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Podwójna podstawa prawna nie jest uzasadniona. Zgodnie z orzecznictwem ETS podwójną 
podstawę prawną należy stosować jedynie wtedy, gdy w drodze wyjątku wykaże się, że dany 
akt służy kilku celom jednocześnie, z których żaden nie jest wtórny i tylko pośrednio związany 
z innymi. Ten przypadek tu nie zachodzi, ponieważ jak stwierdza sama Komisja w 
uzasadnieniu, środek umotywowany jest celami ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego (art. 175 WE), a nie względami dotyczącymi polityki handlowej (art. 133 WE).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 28
Punkt 1 preambuły

(1) Emisję rtęci uważa się za globalne 
zagrożenie, które wymaga podjęcia działań 
na poziomie krajowym, regionalnym i 

(1) Emisję rtęci uważa się za globalne 
zagrożenie, które wymaga podjęcia działań 
na poziomie lokalnym, krajowym, 
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globalnym. regionalnym i globalnym.

Or. pl

Uzasadnienie

Emisja rtęci i związane z nią zagrożenia dotyczą nie tylko skali makro, ale przede wszystkim 
skali mikro. Samorządy lokalne stanowią istotne ogniwo systemu gospodarki odpadami, gdyż 
w praktyce  to na nich  spoczywa obowiązek bezpiecznego składowania odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych, w tym rtęci (por Dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz 
Dyrektywa 91/689/EWG  w sprawie  odpadów niebezpiecznych).

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 29
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Parlament Europejski i Rada 
uwzględniły problemy społeczne oraz 
środowiska naturalnego związane z 
zamknięciem kopalni rtęci w okręgu 
Almadén w Hiszpanii i uznały za pożądane 
przyjęcie odpowiednich środków 
kompensacyjnych umożliwiających 
poszkodowanemu obszarowi znalezienie 
skutecznych rozwiązań w zakresie 
lokalnego środowiska naturalnego i 
zatrudnienia oraz lokalnej działalności 
gospodarczej. Ponadto Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 14 marca 
2006 r. dotyczącej strategii Wspólnoty w 
zakresie rtęci uznał, że kopalnie w Almadén 
mogłyby być odpowiednim miejscem do 
bezpiecznego składowania rtęci metalicznej.
__________________
1 Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 128.

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspomnieć o okręgu Almadén, który jest historycznym producentem rtęci w 
Unii Europejskiej, oraz o rezolucji przyjętej przez Parlament w związku z całościową oceną 
strategii Wspólnoty w zakresie rtęci.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 30
Punkt 4 preambuły

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej ze Wspólnoty, aby istotnie 
zmniejszyć globalną podaż tego pierwiastka.

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i kalomelu ze 
Wspólnoty, aby istotnie zmniejszyć globalną 
podaż rtęci.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją zmian w art. 1.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 31
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) W celu poprawy ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska naturalnego w 
Unii Europejskiej należy zakazać przywozu 
rtęci metalicznej, rudy rtęci i kalomelu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać przywozu rtęci w celu zminimalizowania ilości rtęci w Europie i wspierania 
odzysku z odpadów i produktów nieprzetworzonych.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 32
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Z tego samego powodu należy również 
zabronić wywozu produktów zawierających 
rtęć, których wprowadzanie do obrotu w 
Unii Europejskiej już jest lub wkrótce ma 
być zakazane.

Or. en
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Uzasadnienie

„Zakazane” jest poprawniejszym terminem w tym sensie, że coś może być uregulowane, ale 
niezakazane.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 33
Punkt 6 preambuły

(6) Aby zapewnić możliwość bezpiecznego 
składowania rtęci, która nie jest już 
wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym, właściwe jest ustanowienie 
odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia w 
sprawie składowania odpadów  w 
odniesieniu do pewnych rodzajów 
składowisk odpadów oraz stwierdzenie, że 
kryteria sekcji 2.4 załącznika do decyzji 
Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r., 
ustanawiającego kryteria i procedury 
przyjęcia odpadów na składowiska zgodnie 
z art. 16 Dyrektywy 1999/31/WE i 
załącznikiem II do tej dyrektywy, nie 
dotyczą składowania innego niż podziemne.

(6) W decyzji PARCOM (Konwencja o 
zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz ze
źródeł lądowych) nr 90/3 wyraża się zgodę 
na całkowitą eliminację do 2010 r. 
rtęciowych zakładów chloro-alkalicznych.  
Aby zapewnić możliwość bezpiecznego 
tymczasowego składowania rtęci, która nie 
jest już wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym, przed jej ostatecznym 
unieszkodliwieniem w postaci stałej, 
właściwe jest ustanowienie odstępstwa od 
art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia w sprawie 
składowania odpadów w odniesieniu do 
pewnych rodzajów składowisk odpadów 
oraz stwierdzenie, że kryteria sekcji 2.4 
załącznika do decyzji Rady 2003/33/WE z 
dnia 19 grudnia 2002 r., ustanawiającego 
kryteria i procedury przyjęcia odpadów na 
składowiska zgodnie z art. 16 Dyrektywy 
1999/31/WE i załącznikiem II do tej 
dyrektywy, nie dotyczą składowania 
naziemnego z możliwością odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Ogniwa rtęciowe w sektorze chloro-alkalicznym stanowią zdecydowanie największe zapasy 
rtęci w UE. Należy zatem umieścić stopniową eliminację ogniw rtęciowych z sektora chloro-
alkalicznego w kontekście decyzji PARCOM nr 90/3.

Rtęć metaliczna jest ciekła. Należy doprecyzować, że składowanie ciekłej rtęci można 
akceptować jedynie jako rozwiązanie tymczasowe. Jej ostateczne unieszkodliwienie powinno 
następować jedynie w postaci stałej. Procesy komercyjne zestalania rtęci metalicznej są w 
opracowaniu i powinny być dostępne za kilka lat.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 34
Punkt 6 a preambuły (nowy)

 (6a) Ze względu na ochronę zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego rtęć nie 
powinna być ostatecznie unieszkodliwiana 
w postaci ciekłej.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena bezpieczeństwa składowania podziemnego zgodnie z decyzją 2003/33/WE jasno 
stanowi, że przyjmując odpady „przy ocenie długofalowego zagrożenia płynącego ze 
składowisk odpadów nie należy brać pod uwagę zbiorników ani wykładziny komór z uwagi na 
ich ograniczony czas życia”. Staje sie zatem jasne, że ostateczne unieszkodliwianie rtęci 
metalicznej w postaci ciekłej jest nie do przyjęcia. Dla jasności należy to wyraźnie określić w 
tym rozporządzeniu. Procesy komercyjne zestalania rtęci metalicznej są w opracowaniu i 
powinny być dostępne za kilka lat.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 35
Punkt 7 preambuły

(7) Aby zapewnić składowanie bezpieczne 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska 
naturalnego, ocenę bezpieczeństwa 
wymaganą na mocy decyzji 2003/33/WE w 
odniesieniu do składowania podziemnego 
należy uzupełnić o szczegółowe wymagania, 
przy czym ocena ta powinna również
dotyczyć składowania innego niż 
podziemne.

(7) Aby zapewnić tymczasowe składowanie 
bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska naturalnego, ocena
bezpieczeństwa wymagana na mocy decyzji 
2003/33/WE w odniesieniu do składowania 
podziemnego powinna dotyczyć 
składowania naziemnego z możliwością 
odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze zmianą w art. 3 proponowaną przez tego samego autora. Składowanie 
ciekłej rtęci w kopalniach grozi przekształceniem go w istocie w ostateczne unieszkodliwienie. 
Nie byłoby to do przyjęcia, gdyż pozostaje w sprzeczności z przepisami bezpieczeństwa 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Składowanie powinno mieć wyłącznie charakter 
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tymczasowy oraz odbywać się jedynie na powierzchni ziemi i w sposób umożliwiający odzysk.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 36
Punkt 7 a preambuły (nowy)

 (7a) W celu łatwiejszego egzekwowania 
niniejszego rozporządzenia sektor chloro-
alkaliczny powinien przekazywać Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich wszystkie 
istotne dane dotyczące wycofywania ogniw 
rtęciowych z zakładów przemysłowych.
Sektory przemysłowe zajmujące sie 
odzyskiem rtęci poprzez oczyszczanie gazu 
ziemnego lub jako produktu górnictwa 
metali nieżelaznych i procesu wytopu 
powinny również dostarczać Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich 
wszystkich istotnych danych. Komisja ma 
za zadanie publiczne udostępnianie tych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor chloro-alkaliczny dobrowolnie zobowiązał się do dostarczenia Komisji Europejskiej 
danych dotyczących likwidacji ogniw rtęciowych. Dane te są jednak niezwykle istotne dla 
zapewnienia egzekwowania tego rozporządzenia, powinny być zatem objęte rozporządzeniem.
To samo powinno obowiązywać w przypadku pozostałych sektorów przemysłowych 
pozyskujących rtęć. Dane należy przedłożyć Komisji Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich i powinny być one publicznie udostępnione zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie dostępu instytucji wspólnotowych w kwestiach dotyczących 
ochrony środowiska.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 37
Punkt 8 preambuły

(8) Właściwe jest zorganizowanie wymiany 
informacji w celu dokonania oceny 

(8) Właściwe jest zorganizowanie wymiany 
informacji ze wszystkimi zainteresowanymi 
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potencjalnego zapotrzebowania na działania 
uzupełniające związane z wywozem i
składowaniem rtęci, bez względu na zasady 
traktatu dotyczące konkurencji, w 
szczególności jego art. 81.

stronami w celu dokonania oceny 
potencjalnego zapotrzebowania na działania 
uzupełniające związane z przywozem, 
wywozem, tymczasowym składowaniem i 
ostatecznym unieszkodliwianiem rtęci, jej 
związków i produktów zawierających rtęć, 
bez względu na zasady traktatu dotyczące 
konkurencji, w szczególności jego art. 81.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ewentualnej potrzeby przyjęcia środków uzupełniających w wymianie 
informacji winny uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. Powinna ona również 
obejmować przywóz i ostateczne unieszkodliwianie rtęci, a także przepisy dotyczące związków 
rtęci i produktów zawierających rtęć.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 38
Punkt 9 preambuły

(9) Państwa członkowskie powinny 
przesyłać informacje na temat pozwoleń 
wydawanych na instalacje składowania oraz 
na temat wdrażania aktu prawnego i jego 
skutków rynkowych, aby umożliwić jego 
ocenę we właściwym terminie.

(9) Państwa członkowskie powinny 
przesyłać informacje na temat pozwoleń 
wydawanych na tymczasowe instalacje 
składowania oraz na temat wdrażania aktu 
prawnego i jego skutków rynkowych, aby 
umożliwić jego ocenę we właściwym 
terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że składowanie rtęci może mieć wyłącznie charakter tymczasowy.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 39
Punkt 12 preambuły

(12) Rozporządzenie zawiera element 
związany z handlem oraz elementy
motywowane względami polityki ochrony 

(12) Rozporządzenie jest motywowane 
względami ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego.
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środowiska. Artykuł 1 jest związany z 
handlem, w związku z czym opiera się na 
art. 133 Traktatu, z kolei inne artykuły 
powstały w oparciu o art. 175 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Podwójna podstawa prawna nie jest uzasadniona. Po pierwsze, jak stwierdza sama Komisja, 
środek ten motywowany jest celami ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (art. 
175), a nie względami dotyczącymi polityki handlowej (art. 133). Po drugie, odniesienie do 
niedawnego orzeczenia ETS w sprawie Konwencji rotterdamskiej w celu obrony podwójnej 
podstawy prawnej jest nieodpowiednie. Konwencja rotterdamska ustanawia system handlu, 
natomiast niniejsze rozporządzenie ustanawia zakaz handlu, co jest zupełnie inną kwestią.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Punkt 12 preambuły

(12) Rozporządzenie zawiera element 
związany z handlem oraz elementy 
motywowane względami polityki ochrony 
środowiska. Artykuł 1 jest związany z 
handlem, w związku z czym opiera się na 
art. 133 Traktatu, z kolei inne artykuły 
powstały w oparciu o art. 175 ust. 1.

(12) Rozporządzenie zawiera element 
związany z handlem oraz elementy 
motywowane względami polityki ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia. Artykuł 1 
jest związany z handlem, w związku z czym 
opiera się na art. 133 Traktatu, z kolei inne 
artykuły powstały w oparciu o art. 175 
ust. 1.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz realizowanej polityki ochrony środowiska w niniejszym rozporządzeniu polityka 
ochrony zdrowia jest elementem równorzędnym.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 41
Punkt 13 preambuły

(13) Cel zmniejszenia narażenia na kontakt z 
rtęcią poprzez zakaz wywozu i obowiązek 

(13) Cel zmniejszenia narażenia na kontakt z 
rtęcią poprzez zakaz wywozu i obowiązek 
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składowania nie może być w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
same państwa członkowskie ze względu na 
wpływ wywierany na przepływ towarów i 
funkcjonowanie jednolitego rynku oraz 
charakter transgraniczny zanieczyszczeń 
rtęcią, może natomiast zostać osiągnięty na 
poziomie Wspólnoty. Wspólnota może w 
związku z tym podjąć działania zgodne z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym artykule, 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu.

tymczasowego składowania przed 
ostatecznym unieszkodliwieniem w postaci 
stałej nie może być w wystarczającym 
stopniu osiągnięty przez same państwa 
członkowskie ze względu na wpływ 
wywierany na przepływ towarów i 
funkcjonowanie jednolitego rynku oraz 
charakter transgraniczny zanieczyszczeń 
rtęcią, może natomiast zostać osiągnięty na 
poziomie Wspólnoty. Wspólnota może w 
związku z tym podjąć działania zgodne z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu.  Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym artykule, 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Uzasadnienie

Rtęć metaliczna jest ciekła. Należy doprecyzować, że składowanie ciekłej rtęci można 
akceptować jedynie jako rozwiązanie tymczasowe. Jej ostateczne unieszkodliwienie powinno 
następować jedynie w postaci stałej. Procesy komercyjne zestalania rtęci metalicznej są w 
opracowaniu i powinny być dostępne za kilka lat.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 42
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 stycznia 2008 r.

Or. de

Uzasadnienie

Im dłużej odkładać się będzie termin wprowadzenia zakazu wywozu rtęci, tym większa ilość
rtęci może zostać wywieziona. 
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 43
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i związków rtęci o 
stężeniu wagowym rtęci przekraczającym 
5% (w/w) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Rtęć i jej związki są wysoce toksyczne dla ludzi i zwierząt. Związki rtęci o stężeniu rtęci 
przekraczającym 5% oraz ruda rtęci powinny również zostać objęte zakazem, aby uniknąć 
pośredniego wywozu rtęci.

Największe zapasy rtęci znajdują się w sektorze chloro-alkalicznym. Zgodnie z decyzją 
PARCOM nr 90/3 ogniwa rtęciowe w tym sektorze mają zostać wyeliminowane do  2010 r. 
Wstrzymywanie się z zakazem wywozu aż do 2011 r. graniczy z cynizmem, gdyż umożliwiłoby 
wywóz całej rtęci zlikwidowanej przed tym terminem, co nazbyt często mogłoby pociągać za 
sobą poważne konsekwencje w krajach trzecich (np. odkrywkowe kopalnie złota).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 44
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i związków rtęci o 
stężeniu wagowym rtęci przekraczającym 
1% (w/w) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien również obejmować zakaz wywozu rudy rtęci i związków rtęci. Rtęć jest 
jednym z najniebezpieczniejszych pierwiastków metalicznych. Ponieważ zaś UE jest 
największym eksporterem rtęci na świecie, zakaz ten powinien wejść w życie niezwłocznie, 
najpóźniej dnia 1 lipca 2008 r.



PE 386.671v01-00 12/34 AM\660672PL.doc

PL

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 45
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i kalomelu (CAS RN 
10112-91-1) ze Wspólnoty jest zabroniony 
od dnia 1 lipca 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia wywozu rtęci zakazem wywozu należy również objąć minerał rtęci, czyli 
rudę rtęci. Przekształcenie rtęci metalicznej w kalomel jest niedrogie i proste do wykonania, a 
kalomel łatwo jest przerobić na rtęć metaliczną poza terenem UE, zatem należy także 
zabronić wywozu kalomelu.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowej strategii w zakresie rtęci 
(2005/2050(INI)) przyjęta w marcu 2006 r. wzywała do zakazu wywozu rtęci począwszy od 
2010 r.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 46
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i związków rtęci ze 
Wspólnoty jest zabroniony od dnia 1 
stycznia 2010 r.

Or. en

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 47
Artykuł 1 a (nowy)

Wywóz produktów zawierających rtęć, 
których nie wolno wprowadzać do obrotu 
na terenie UE, jest zabroniony od dnia 
1 lipca 2008 r.
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Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 48
Artykuł 1 a (nowy)

Wywóz produktów zawierających rtęć, 
których nie wolno wprowadzać do obrotu 
na terenie Unii Europejskiej, jest 
zabroniony od dnia 1 stycznia 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie identyczne jak w dyrektywie w sprawie urządzeń pomiarowych.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 49
Artykuł 1 a (nowy)

Wywóz produktów zawierających rtęć, 
niedopuszczonych do sprzedaży lub obrotu 
na terenie Unii Europejskiej, jest 
zabroniony od dnia 1 stycznia 2010 r.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 50
Artykuł 1 a (nowy)

Przywóz do Wspólnoty rtęci metalicznej 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), rudy rtęci i 
związków rtęci o stężeniu wagowym rtęci 
przekraczającym 5% (w/w) jest zabroniony 
od dnia 1 lipca 2008 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakaz wywozu należy uzupełnić podobnym zakazem przywozu obowiązującym w tym samym 
czasie.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 51
Artykuł 1 b (nowy)

 Przywóz do Wspólnoty rtęci metalicznej 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), rudy rtęci i 
związków rtęci jest zabroniony od dnia 
1 stycznia 2010 r.

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 52
Artykuł 1 a (nowy)

Przywóz do Wspólnoty rtęci metalicznej 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), rudy rtęci i 
kalomelu (CAS RN 10112-91-1) jest 
zabroniony od dnia 1 lipca 2010 r.
Państwa członkowskie powinny pokrywać 
swój popyt na rtęć drogą odzysku z 
odpadów i produktów nieprzetworzonych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz przywozu rtęci zagwarantuje, że popyt na rtęć w UE zostanie pokryty drogą odzysku 
rtęci z odpadów i surowców nieprzetworzonych.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 53
Artykuł 2

Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, 
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która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym, rtęć uzyskana
z oczyszczania gazu ziemnego i rtęć 
uzyskana jako produkt uboczny z górnictwa 
metali nieżelaznych i operacji wytopu musi 
być składowana, odpowiednio do jej jakości 
i stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym ani 
wyodrębniana z rudy rtęci, rtęć odzyskana z 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć 
odzyskana jako produkt uboczny z 
górnictwa metali nieżelaznych i operacji 
wytopu musi być tymczasowo składowana 
przed ostatecznym unieszkodliwieniem w 
postaci stałej, odpowiednio do jej jakości i 
stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Wydobyto już znaczne ilości rudy rtęci, jednak nie zostały one jeszcze poddane dalszej 
obróbce. Aby zapobiec wprowadzaniu na rynek kolejnych ilości rtęci drogą wyodrębniania 
rtęci z rudy, obowiązek składowania należy rozszerzyć na taką rtęć.

Rtęć metaliczna jest ciekła. Należy doprecyzować, że składowanie ciekłej rtęci można 
akceptować jedynie jako rozwiązanie tymczasowe. Jej ostateczne unieszkodliwienie powinno 
następować jedynie w postaci stałej. Procesy komercyjne zestalania rtęci metalicznej są w 
opracowaniu i powinny być dostępne za kilka lat.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 54
Artykuł 2

Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, 
która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym, rtęć uzyskana z 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć uzyskana 
jako produkt uboczny z górnictwa metali 
nieżelaznych i operacji wytopu musi być 
składowana, odpowiednio do jej jakości i 
stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Od daty określonej w art. 1 państwa 
członkowskie gwarantują, że rtęć 
metaliczna, która nie jest już 
wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym ani wyodrębniana z rudy rtęci, 
rtęć uzyskana z oczyszczania gazu ziemnego 
i rtęć uzyskana jako produkt uboczny z 
górnictwa metali nieżelaznych i operacji 
wytopu musi być składowana i ostatecznie 
unieszkodliwiana na terenie Wspólnoty w 
sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska, w odpowiednich instalacjach 
przeznaczonych do tego celu, wraz z 
dołączoną oceną bezpieczeństwa i 
odpowiednim zezwoleniem, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.
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Or. en

Uzasadnienie

Technologia bezpiecznego unieszkodliwiania ciekłej rtęci nie jest jeszcze dostępna na rynku 
komercyjnym. Dlatego uważamy, że składowanie ciekłej rtęci powinno mieć na razie 
charakter tymczasowy. Natychmiast po uzyskaniu dostępu do tej technologii tymczasowo 
składowana rtęć metaliczna będzie musiała być ostatecznie bezpiecznie unieszkodliwiona na 
terenie Wspólnoty.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 55
Artykuł 2

Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, 
która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym, rtęć uzyskana
z oczyszczania gazu ziemnego i rtęć 
uzyskana jako produkt uboczny z górnictwa 
metali nieżelaznych i operacji wytopu musi 
być składowana, odpowiednio do jej jakości 
i stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Od daty określonej w art. 1 państwa 
członkowskie zapewniają składowanie rtęci 
metalicznej, która nie jest już 
wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym lub wydobywanej z rudy rtęci, 
rtęci odzyskanej z oczyszczania gazu 
ziemnego i rtęci odzyskanej jako produkt 
uboczny z górnictwa metali nieżelaznych i 
operacji wytopu, odpowiednio do jej jakości 
i stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska w instalacjach 
odpowiednio przystosowanych do tego celu, 
na podstawie oceny bezpieczeństwa i 
odpowiedniego zezwolenia, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Przed wybraniem jakiejkolwiek innej 
alternatywy należy rozważyć możliwość 
wyznaczenia bezpiecznego, 
scentralizowanego magazynu dla zapasów 
rtęci metalicznej lub wtórnej rtęci 
metalicznej pochodzącej z produkcji 
przemysłu europejskiego.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi realizację postanowień przyjętych przez Parlament Europejski w rezolucji 
z dnia 14 marca 200 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 56
Artykuł 2

Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, 
która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym, rtęć uzyskana z 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć uzyskana 
jako produkt uboczny z górnictwa metali 
nieżelaznych i operacji wytopu musi być 
składowana, odpowiednio do jej jakości i 
stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Od daty określonej w art. 1 rtęć metaliczna, 
która nie jest już wykorzystywana w 
sektorze chloro-alkalicznym, rtęć uzyskana z 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć uzyskana 
jako produkt uboczny z górnictwa metali 
nieżelaznych i operacji wytopu musi być 
transportowana i składowana, odpowiednio 
do jej jakości i stężenia, w sposób 
bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska.

Or. pl

Uzasadnienie

W wielu wypadkach nie tylko sposób składowania, ale droga transportu z odpowiednimi 
zabezpieczeniami stanowi całokształt działań w sektorze chloro-alkalicznym, wydobywczym i 
hutnictwie, w których celem działania jest między innymi minimalizacja negatywnego wpływu 
rtęci na środowisko i zdrowie człowieka. 

Poprawkę złożyli María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 57
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

Przed wybraniem jakiejkolwiek innej 
alternatywy należy rozpatrzyć możliwość 
wykorzystania Almadén do bezpiecznego 
składowania zapasów rtęci metalicznej lub 
wtórnej rtęci metalicznej pochodzącej z 
przemysłu europejskiego - z wyjątkiem rtęci 
pochodzącej z odpadów - wykorzystując w 
ten sposób istniejące na miejscu 
infrastruktury, siłę roboczą oraz wiedzę 
techniczną.

Or. es

Uzasadnienie

Rtęć należy składować w sposób bezpieczny, przestrzegając zasad prawidłowego zarządzania 
środowiskiem naturalnym w długoterminowej perspektywie. Sam Parlament wskazał w 
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związku z tym w rezolucji dotyczącej strategii Wspólnoty w zakresie rtęci, że należy 
rozpatrzyć możliwość wykorzystania Almadén do bezpiecznego składowania zapasów rtęci 
metalicznej lub wtórnej rtęci metalicznej pochodzącej z przemysłu europejskiego - z 
wyjątkiem rtęci pochodzącej z odpadów - wykorzystując w ten sposób istniejące na miejscu 
infrastruktury, siłę roboczą oraz wiedzę techniczną.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 58
Artykuł 2 a (nowy)

Ostateczne unieszkodliwianie rtęci w 
postaci ciekłej jest zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena bezpieczeństwa składowania podziemnego zgodnie z decyzją 2003/33/WE jasno 
stanowi, że przyjmując odpady „przy ocenie długofalowego zagrożenia płynącego ze 
składowisk odpadów nie należy brać pod uwagę zbiorników ani wykładziny komór z uwagi na 
ich ograniczony czas życia”. Staje się zatem jasne, że ostateczne unieszkodliwianie rtęci
metalicznej w postaci ciekłej jest nie do przyjęcia. Dla jasności należy to wyraźnie określić w 
tym rozporządzeniu. Procesy komercyjne zestalania rtęci metalicznej są w opracowaniu i 
powinny być dostępne za kilka lat.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 59
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Na mocy odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 1999/31/WE, rtęć metaliczna 
uznana za odpad może być składowana w 
zbiorniku, którym może być dowolne z 
następujących:

1. Na mocy odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 1999/31/WE, rtęć metaliczna 
uznana za odpad jest tymczasowo
składowana we właściwym zbiorniku

(a) podziemna kopalnia soli dostosowana 
do unieszkodliwiania odpadów;

(a) skreślona

(b) instalacja przeznaczona wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej przed jej ostatecznym 
unieszkodliwianiem i odpowiednio do tego 
przeznaczenia wyposażona.

w instalacjach naziemnych przeznaczonych
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej w postaci umożliwiającej 
jej odzyskanie przed ostatecznym 
unieszkodliwieniem w postaci stałej i 
odpowiednio do tego przeznaczenia 
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wyposażonych.

Or. en

Uzasadnienie

Z wniosku nie wynika jasno, czy Komisja chce zezwolić na składowanie rtęci metalicznej w 
podziemnych kopalniach soli, czy też na jej ostateczne unieszkodliwienie tamże. Zbyt często 
składowanie w kopalniach nabiera w rzeczywistości charakteru stałego. Co z oczu, to z myśli! 
Niemniej jednak ostateczne unieszkodliwianie ciekłej rtęci w kopalniach byłoby niemożliwe 
do zaakceptowania i stoi w wyraźnej sprzeczności z decyzją 2003/33/WE, która określa, że 
przyjmując odpady w składowisku podziemnym „przy ocenie długofalowego zagrożenia
płynącego ze składowisk odpadów nie należy brać pod uwagę zbiorników ani wykładziny 
komór z uwagi na ich ograniczony czas życia”.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 60
Artykuł 3 ustęp 1 litera a)

a) podziemna kopalnia soli dostosowana do 
unieszkodliwiania odpadów;

a) podziemna instalacja dostosowana do 
unieszkodliwiania odpadów rtęci;

Or. en

Uzasadnienie

Składowanie odpadów rtęci w kopalni soli może być niewykonalne, jednak inne miejsca, takie 
jak kopalnie anhydrytu lub rtęci mogą być dostępne i odpowiednie; potrzebna jest większa 
elastyczność w uwzględnianiu tych opcji.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 61
Artykuł 3 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) instalacja dopuszczona na mocy 
dyrektywy dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (96/61/WE) do produkcji chloru 
(sekcja 4.2 lit. a) załącznika I do tej 
dyrektywy) i przygotowana w zakresie 
wyposażenia – w ramach tej dopuszczonej 
instalacji – na tymczasowe składowanie 
rtęci metalicznej w oczekiwaniu na jej 
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ostateczne unieszkodliwienie.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady chloro-alkaliczne będą musiały posiadać możliwość składowania rtęci na miejscu do 
momentu zakończenia procesu przejścia na produkcję bezrtęciową, zapewniając, że 
zlikwidowane zbiorniki będą wolne od rtęci oraz w celu uzupełnienia nadal funkcjonujących 
ogniw rtęciowych. Ponadto w przypadku, gdy odpowiednie pomieszczenia podziemne okażą 
się niedostępne, jedyną inną możliwą opcją będzie składowanie odpadów rtęci w instalacji 
naziemnej, podlegającej kontroli na mocy dyrektywy dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (96/61/WE), przy czym nierozstrzygnięta 
pozostaje kwestia, jak długo rtęć mogłaby tam pozostać. Dlatego potrzebne jest dodatkowe 
odstępstwo umożliwiające składowanie rtęci w innego rodzaju odpowiedniej instalacji przez 
okres dłuższy niż rok.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 62
Artykuł 3 ustęp 2

2. Na mocy odstępstwa od punktu (a) art. 11 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1013/2006 , 
organy właściwe dla miejsca przeznaczenia i 
transportu nie mogą wnosić zastrzeżeń 
dotyczących transportów rtęci metalicznej 
uważanej za odpad, argumentując je tym, że 
planowany transport lub unieszkodliwianie
nie będą zgodne z działaniami 
podejmowanymi w celu wdrożenia zasad 
bliskości, pierwszeństwa odzysku i 
samowystarczalności.

2. Na mocy odstępstwa od punktu (a) art. 11 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1013/2006 , 
organy właściwe dla miejsca przeznaczenia i 
transportu nie mogą wnosić zastrzeżeń 
dotyczących transportów rtęci metalicznej 
uważanej za odpad oraz przeznaczonej do 
tymczasowego składowania, argumentując 
je tym, że planowany transport nie będzie 
zgodny z działaniami podejmowanymi w 
celu wdrożenia zasad bliskości, 
pierwszeństwa odzysku i 
samowystarczalności.

Or. en

Uzasadnienie

Rtęć metaliczna powinna być ostatecznie unieszkodliwiana jedynie w postaci stałej. Procesy 
zestalania będą dostępne dopiero za kilka lat. Do tego momentu transport rtęci metalicznej 
może mieć miejsce tylko w celu jej tymczasowego składowania.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 63
Artykuł 4 ustęp 1

1. Wykonywana zgodnie z decyzją 
2003/33/WE ocena bezpieczeństwa 
składowania w podziemnej kopalni soli 
dostosowanej do składowania odpadów 
musi w szczególności obejmować 
dodatkowe zagrożenia związane z 
charakterem i zachowywaniem się w 
dłuższym okresie rtęci metalicznej oraz 
zbiornika, w którym jest przechowywana.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt często składowanie w kopalniach podziemnych nabiera w rzeczywistości charakteru 
stałego. Co z oczu, to z myśli! Niemniej jednak ostateczne unieszkodliwianie ciekłej rtęci 
byłoby niemożliwe do zaakceptowania i stoi w wyraźnej sprzeczności z decyzją 2003/33/WE, 
która określa, że przyjmując odpady w składowisku podziemnym „przy ocenie długofalowego 
zagrożenia płynącego ze składowisk odpadów nie należy brać pod uwagę zbiorników ani 
wykładziny komór z uwagi na ich ograniczony czas życia”. W świetle zakazu ostatecznego 
unieszkodliwiania nie ma potrzeby dostosowywania oceny bezpieczeństwa, o której mowa w 
decyzji 2003/33/WE. 

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 64
Artykuł 4 ustęp 2

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony środowiska naturalnego 
odpowiadający poziomowi zapewnionemu 
przez decyzję 2003/33/WE, która to ocena 
zostanie przekazana organowi właściwemu 
dla tymczasowego składowania w instalacji 
przeznaczonej wyłącznie do tymczasowego 
składowania rtęci metalicznej i odpowiednio 
do tego celu wyposażonej.

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony środowiska naturalnego 
odpowiadający poziomowi zapewnionemu 
przez decyzję 2003/33/WE, która to ocena 
zostanie przekazana organowi właściwemu 
dla tymczasowego składowania w 
odpowiednio do tego celu wyposażonej
naziemnej instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej w postaci umożliwiającej 
jej odzyskanie.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że tymczasowe składowanie rtęci metalicznej musi odbywać się w 
instalacjach naziemnych, a rtęć musi mieć postać umożliwiającą jej odzyskanie w celu 
umożliwienia jej późniejszego ostatecznego unieszkodliwienia po zestaleniu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 65
Artykuł 4 ustęp 2

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony środowiska naturalnego 
odpowiadający poziomowi zapewnionemu 
przez decyzję 2003/33/WE, która to ocena 
zostanie przekazana organowi właściwemu 
dla tymczasowego składowania w instalacji 
przeznaczonej wyłącznie do tymczasowego 
składowania rtęci metalicznej i odpowiednio 
do tego celu wyposażonej.

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony zdrowia i ochrony środowiska 
naturalnego odpowiadający poziomowi 
zapewnionemu przez decyzję 2003/33/WE, 
która to ocena zostanie przekazana organowi 
właściwemu dla tymczasowego składowania 
w instalacji przeznaczonej wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz realizowanej polityki ochrony środowiska w niniejszym rozporządzeniu polityka 
ochrony zdrowia jest elementem równorzędnym. Dlatego ocena bezpieczeństwa powinna 
odnosić się również do sfery wpływu rtęci na zdrowie. 

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 66
Artykuł 4 ustęp 3

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na podziemną 
kopalnię soli lub instalację przeznaczoną 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażoną musi nakładać wymóg 
regularnej inspekcji wzrokowej zbiorników i 

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na naziemną
instalację przeznaczoną wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażoną musi nakładać wymóg 
regularnej inspekcji wzrokowej zbiorników i 



AM\660672PL.doc 23/34 PE 386.671v01-00

PL

instalacji odpowiedniego sprzętu 
wykrywającego opary, służącego wykryciu 
wszelkich wycieków.

instalacji odpowiedniego sprzętu 
wykrywającego opary, służącego wykryciu 
wszelkich wycieków. Należy zapewnić 
możliwość odzyskania rtęci w celu jej 
bezpiecznego ostatecznego 
unieszkodliwienia.

Or. en

Uzasadnienie

Tymczasowe składowanie rtęci metalicznej nie powinno odbywać się w podziemnych 
kopalniach soli. Powinno ono mieć miejsce wyłącznie w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych instalacjach naziemnych, przy czym rtęć powinna mieć postać umożliwiającą 
jej odzyskanie, aby umożliwić jej późniejsze ostateczne unieszkodliwienie po zestaleniu.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 67
Artykuł 4 ustęp 3

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na podziemną 
kopalnię soli lub instalację przeznaczoną 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażoną musi nakładać wymóg 
regularnej inspekcji wzrokowej zbiorników 
i instalacji odpowiedniego sprzętu 
wykrywającego opary, służącego wykryciu 
wszelkich wycieków.

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na podziemną
kopalnię soli lub instalację przeznaczoną 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażoną musi nakładać wymóg ciągłych 
analitycznych kontroli wzrokowych
zbiorników i instalacji odpowiedniego 
sprzętu wykrywającego opary, służącego 
wykryciu wszelkich wycieków.

Or. es

Uzasadnienie

Kontrole instalacji przeznaczonych do składowania powinny być przeprowadzane w sposób 
ciągły. Kontrole okresowe nie są zadowalającą opcją.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 68
Artykuł 4 a (nowy)
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Artykuł 4 a
Podczas tymczasowego składowania 
odpowiedzialność spoczywa na właścicielu 
instalacji przeznaczonych do składowania. 
Państwa członkowskie utworzą fundusz w 
celu zapewnienia dostępności środków 
finansowych na utrzymanie tymczasowego 
składowania oraz na bezpieczne, 
ostateczne unieszkodliwianie rtęci. 
Fundusz zostanie utworzony w oparciu o 
wkład finansowy sektora chloro-
alkalicznego, proporcjonalny do ilości rtęci 
wysłanej do tymczasowego składowania 
Do funduszu wniosą również 
proporcjonalny wkład sektory, które 
wysyłają do składowania rtęć metaliczną 
odzyskaną jako produkt uboczny z 
oczyszczania gazu ziemnego oraz rtęć 
odzyskaną z odpadów lub jako produkt 
uboczny operacji górniczych i wytopu 
metali nieżelaznych.

Jeżeli rtęć wysyła się w celu ostatecznego 
unieszkodliwienia, zgodnie z art. 5, 
państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność administracyjną i 
finansową za unieszkodliwienie.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi realizację postanowień przyjętych przez Parlament Europejski w rezolucji 
z dnia 14 marca 200 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 69
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
W trakcie tymczasowego składowania 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo
składowania spoczywa na właścicielu 
instalacji składowania. Państwa 
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członkowskie ustanawiają fundusz, aby 
zapewnić dostępność środków finansowych 
na potrzeby bezpiecznego ostatecznego 
unieszkodliwiania rtęci. Fundusz powstaje
w pełni na bazie opłat wniesionych przez 
sektor chloro-alkaliczny proporcjonalnie do 
ilości rtęci przekazanej do tymczasowego 
składowania. W przypadku przekazania 
rtęci do ostatecznego unieszkodliwienia w 
postaci stałej, odpowiedzialność 
administracyjna związana z 
unieszkodliwieniem spoczywa na 
państwach członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” odpowiedzialność finansowa za bezpieczne 
ostateczne unieszkodliwienie powinna spoczywać na producentach odpadów rtęci.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 70
Artykuł 4 b (nowy)

Artykuł 4b

1. Zainteresowane firmy sektora chloro-
alkalicznego przekazują Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich 
następujące dane związane z likwidacją 
rtęci w danym roku:
- możliwie najdokładniejsze szacunki 

dotyczące całkowitej ilości rtęci 
pozostającej nadal w użyciu,

- ilość rtęci odzyskanej po zamknięciu lub 
przekształceniu zakładów chloro-
alkalicznych,

- ilość przekazana do poszczególnych 
tymczasowych instalacji składowania,

- lokalizacja i dane kontaktowe 
wszystkich instalacji składowania,

- informacje o rtęci przekazywanej do 
innych zakładów chloro-alkalicznych w 
Unii Europejskiej w związku z 
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działaniem nadal funkcjonujących 
ogniw,

- ilość rtęci składowanej tymczasowo i 
wchodzącej w zakres odpowiedzialności 
pierwotnego właściciela w związku z 
działaniem nadal funkcjonujących 
ogniw.

2. Zainteresowane firmy z sektorów 
przemysłowych, zajmujące się 
pozyskiwaniem rtęci poprzez oczyszczanie 
gazu ziemnego lub jako produktu 
ubocznego górnictwa metali nieżelaznych i 
procesu wytopu dostarczają Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich 
następujących danych dotyczących rtęci 
uzyskanej w danym roku:
- ilość uzyskanej rtęci,
- ilość przekazana do poszczególnych 

tymczasowych instalacji składowania,
- lokalizacja i dane kontaktowe 

wszystkich instalacji składowania,
3. Zainteresowane firmy przekazują 
odpowiednie dane, o których mowa w ust. 1 
i 2, po raz pierwszy do 31 maja ... r.*, a 
następnie corocznie do 31 maja danego 
roku.
4. Komisja udostępnia publicznie 
informacje, o których mowa w ust. 3, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1367/2006.
* rok następujący po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor chloro-alkaliczny zobowiązał się do dostarczenia Komisji Europejskiej danych 
dotyczących likwidacji ogniw rtęciowych. Dane te są jednak kluczowe do zapewnienia 
egzekwowania tego rozporządzenia, powinny być zatem wspomniane w jego tekście. To samo 
powinno obowiązywać w przypadku pozostałych sektorów przemysłowych pozyskujących rtęć. 
Dane należy przedłożyć Komisji Europejskiej oraz właściwym organom odnośnych państw 
członkowskich i powinny być one publicznie udostępnione zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie dostępu instytucji wspólnotowych w kwestiach dotyczących ochrony środowiska.
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 71
Artykuł 5

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi sektorami przemysłu. 

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami najpóźniej w 
dniu 30 czerwca 2010 r.

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potencjalna potrzeba 
rozszerzenia zakazu wywozu na związki 
rtęci i produkty zawierające rtęć, potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na rtęć 
metaliczną z innych źródeł oraz potrzeba 
limitów czasowych dotyczących 
składowania w instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potencjalna potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na rtęć 
metaliczną z innych źródeł oraz potrzeba 
limitów czasowych dotyczących 
składowania w kopalni podziemnej lub w 
instalacji powierzchniowej przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej. 

W ramach takiej wymiany informacji 
zostaną przeanalizowane wyniki badania 
Almadén jako miejsca przeznaczonego do 
bezpiecznego składowania istniejących 
zapasów rtęci metalicznej lub wtórnej rtęci 
metalicznej pochodzącej z przemysłu 
europejskiego zgodnie z przepisami art. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi realizację postanowień przyjętych przez Parlament Europejski w rezolucji 
z dnia 14 marca 200 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 72
Artykuł 5

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi sektorami przemysłu. 

Komisja zorganizuje regularną wymianę 
informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami. Wymiana informacji powinna 
mieć miejsce co najmniej raz do roku. 
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Pierwsza wymiana informacji dokona się 
do 30 czerwca 2009 r. 

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potencjalna potrzeba 
rozszerzenia zakazu wywozu na związki 
rtęci i produkty zawierające rtęć, potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na rtęć 
metaliczną z innych źródeł oraz potrzeba 
limitów czasowych dotyczących 
składowania w instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potrzeba rozszerzenia 
zakazu wywozu na związki rtęci o stężeniu 
wagowym rtęci poniżej 5% (w/w), potrzeba 
rozszerzenia obowiązku tymczasowego
składowania na rtęć metaliczną z innych 
źródeł, potrzeba limitów czasowych 
dotyczących składowania w instalacji 
naziemnej przeznaczonej wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej w postaci umożliwiającej jej 
odzyskanie i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej, a także potrzeba 
odpowiedniego ostatecznego 
unieszkodliwienia rtęci w postaci stałej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wymiana informacji to proces ciągły. Powinna ona przede wszystkim 
dotyczyć kwestii nieobjętych jeszcze niniejszym rozporządzeniem.

Poprawkę złożyli María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 73
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

W ramach takiej wymiany informacji 
zostaną przeanalizowane wyniki badania 
Almadén jako miejsca przeznaczonego do 
bezpiecznego składowania istniejących 
zapasów rtęci metalicznej lub wtórnej rtęci 
metalicznej pochodzącej z przemysłu 
europejskiego zgodnie z przepisami art. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 74
Artykuł 5 a (nowy)

Począwszy od1 państwa członkowskie 
rokrocznie przekazują Komisji wszelkie 
istotne informacje związane z likwidowaną 
rtęcią, a w szczególności:
a) szacunki dotyczące całkowitej ilości rtęci 
pozostającej nadal w użyciu;
b) ilość rtęci odzyskanej po zamknięciu lub 
przekształceniu zakładów chloro-
alkalicznych;
c) ilość rtęci przekazana do poszczególnych 
instalacji składowania;
d) lokalizacja i dane kontaktowe wszystkich 
instalacji składowania;
e) informacje o rtęci przekazywanej do 
innych zakładów chloro-alkalicznych w 
Unii Europejskiej w związku z działaniem 
nadal funkcjonujących ogniw;
f) ilość rtęci składowanej tymczasowo i 
wchodzącej w zakres odpowiedzialności 
pierwotnego właściciela w związku z 
działaniem nadal funkcjonujących ogniw.
1 rok od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest dostarczenie Komisji Europejskiej tych informacji, aby zapewnić kontrolę 
wykonywania rozporządzenia i bezpieczne składowanie rtęci. Fragment dotyczący 
dobrowolnego zobowiązania ze strony sektora chloro-alkalicznego w odniesieniu do 
dostarczania Komisji informacji jest włączony do treści samego rozporządzenia. W związku z 
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powyższym dobrowolna zgoda nie jest już konieczna.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 75
Artykuł 6 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
państwa członkowskie poinformują 
Komisję o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r. 
państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe informacje na temat 
wykorzystania przez nie rtęci, rudy rtęci i 
kalomelu oraz handlu tymi substancjami.
Poinformują one Komisję o stosowaniu i 
skutkach rynkowych niniejszego 
rozporządzenia w obrębie terytorium 
każdego z nich. Komisja opublikuje te dane 
w postaci zwięzłego sprawozdania w ciągu 
roku od dostarczenia ich przez państwa 
członkowskie. Na wniosek Komisji państwa 
członkowskie przekażą te informacje 
wcześniej niż w terminie określonym w ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach zakazu należy koniecznie zapewnić niezwłoczne dostarczanie wszystkim 
zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących procedury zakazu.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 76
Artykuł 6 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
państwa członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. 
państwa członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

Or. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z pierwszą poprawką wszystkie informacje muszą zostać przekazane wcześniej. 

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 77
Artykuł 6 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
państwa członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r. 
państwa członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zakaz wywozu może wejść w życie już w 2008 r., nie ma powodu, aby odraczać 
nałożenie na państwa członkowskie obowiązku informowania Komisji.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 78
Artykuł 6 ustęp 3

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

(a) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej wwożonej do 
Wspólnoty lub wywożonej z niej;

skreślona

(b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej objętej handlem 
transgranicznym w obrębie Wspólnoty.

b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci 
o stężeniu wagowym rtęci powyżej 5% 
(w/w), objętych handlem transgranicznym w 
obrębie Wspólnoty.



PE 386.671v01-00 32/34 AM\660672PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 3 lit. a): korekta błędu technicznego we wniosku Komisji: w świetle proponowanego 
zakazu wywozu rtęci metalicznej nie ma sensu wymaganie od państw członkowskich, aby 
przygotowywały sprawozdania na temat rtęci metalicznej wywożonej ze Wspólnoty. Podobnie 
jeżeli poprawki dotyczące zakazu przywozu, zaproponowane między innymi przez 
sprawozdawcę, zostaną przyjęte, nie ma potrzeby zgłaszania rtęci metalicznej wwożonej do 
Wspólnoty. 

Ustęp 3 lit. b): rozszerzenie zakresu przekazywanych informacji zgodnie z rozszerzeniem 
zakresu substancji objętych zakazem wywozu.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 79
Artykuł 6 ustęp 3

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

3. . Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

(a) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej wwożonej do Wspólnoty 
lub wywożonej z niej;

(a) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej, rudy rtęci i kalomelu 
wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych
z niej;

(b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej objętej handlem 
transgranicznym w obrębie Wspólnoty.

(b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej, rudy rtęci i kalomelu
objętych handlem transgranicznym w 
obrębie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją zmian w art. 1.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 80
Artykuł 6 ustęp 3 litera (b)

(b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj (b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
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przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej objętej handlem 
transgranicznym w obrębie Wspólnoty.

przeznaczenia oraz zamierzone zastosowanie 
rtęci metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci 
o stężeniu wagowym rtęci powyżej 1% 
(w/w), objętych handlem transgranicznym w 
obrębie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien również obejmować zakaz wywozu rudy rtęci i związków rtęci.

Poprawkę złożyli Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 81
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a. Sześć miesięcy przed wejściem w życie 
zakazu wywozu, zgodnie z przepisami art. 1 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
dokona oceny wydajności i skutków 
środków kompensacyjnych przyjętych w 
celu umożliwienia okręgowi 
poszkodowanemu w wyniku zamknięcia 
kopalni rtęci znalezienia alternatywnych 
rozwiązań skutecznych z punktu widzenia 
gospodarczego i społecznego.

Or. es

Uzasadnienie

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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