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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis e Carl Schlyter

Alteração 25
Título

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição de 
exportação e o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição de 
exportação e o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico, de minério de cinábrio, 
compostos de mercúrio e de certos produtos 
que contêm mercúrio

Or. en

Justificação

Apenas é interdita a exportação dos produtos já proibidos (Papadimoulis) 

Consequência das alterações ao artigo 1º, propostas pelo mesmo autor bem como pelo 
relator (Schlyter).
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 26
Título

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição de 
exportação e o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição de 
exportação e o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico, de minério de cinábrio, 
de calomel e de certos produtos que contêm 
mercúrio

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 1.°. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 27
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 133.º e o n.º 1 do artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º,

Or. en

Justificação

Não se justifica uma base jurídica dupla. De acordo com a jurisprudência do TEJ, uma base 
jurídica dupla deveria apenas ser utilizada a título de excepção, se for comprovado que o 
acto prossegue simultaneamente diversos objectivos, sem que um deles seja secundário e 
indirecto em relação ao outro. Tal não é o caso aqui, pois a própria Comissão indica na 
exposição de motivos que a medida é motivada por objectivos de protecção da saúde humana 
e do ambiente (artigo 175º do Tratado CE), e não por considerações de política comercial
(artigo 133º do Tratado CE). 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 28
Considerando 1

(1)  As emissões de mercúrio constituem (1) As emissões de mercúrio constituem uma 
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uma ameaça global que justifica uma acção a 
nível nacional, regional e global.

ameaça global que justifica uma acção a 
nível local, nacional, regional e global.

Or. pl

Justificação

As emissões de mercúrio e os riscos que lhes estão ligados constituem efectivamente uma 
ameaça em grande escala, mas também e sobretudo em pequena escala. As autoridades 
locais são um elemento essencial do sistema de gestão de resíduos porque, na prática, a 
deposição dos resíduos em condições de segurança, incluindo os resíduos perigosos, e 
nomeadamente do mercúrio, é da sua responsabilidade (nos termos das directivas 
75/442/CEE relativa aos resíduos, e 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos). 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 29
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) O Parlamento Europeu e o 
Conselho reconheceram os problemas 
ambientais e sociais derivados do
encerramento das minas de mercúrio na 
comarca de Almadén (Espanha) e 
consideraram recomendável a adopção de 
medidas adequadas de compensação para 
que a comarca afectada encontre soluções
viáveis do ponto de vista do meio ambiente, 
do emprego e da actividade económica 
locais. Além disso, o Parlamento Europeu
considerou, na sua Resolução de 14 de 
Março de 2006 sobre a estratégia
comunitária sobre o mercúrio1, que as 
minas da comarca de Almadén seriam um
bom local para o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico.
___________
1 JO C 291 E, de 30.11.2006, p. 128.

Or. es

Justificação

É importante fazer uma referência à comarca de Almadén, produtor histórico de mercúrio na 
União Europeia, e à Resolução que o Parlamento aprovou aquando da avaliação global da 
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estratégia comunitária sobre o mercúrio.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 30
Considerando 4

(4) A exportação do mercúrio metálico da 
Comunidade deve ser proibida a fim de 
diminuir de forma significativa a oferta 
global de mercúrio.

(4) A exportação do mercúrio metálico, de 
minério de cinábrio e de calomel da 
Comunidade deve ser proibida a fim de 
diminuir de forma significativa a oferta 
global de mercúrio.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 1.°. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 31
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A importação de mercúrio metálico, 
de minério de cinábrio e de calomel deveria 
ser proibida a fim de assegurar uma 
melhor protecção da saúde humana e do 
ambiente na União Europeia. 

Or. en

Justificação

A importação de mercúrio deveria ser proibida para minimizar a quantidade de mercúrio na 
Europa e incentivar a recuperação de resíduos e de matérias-primas.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 32
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Pela mesma razão deveria ser 
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também proibida a exportação dos produtos 
que contêm mercúrio cuja colocação no 
mercado na União Europeia já é proibida 
ou está em vias de o ser. 

Or. en

Justificação

É mais correcto falar da proibição da colocação no mercado dado que algo pode ser 
regulado sem ser proibido.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 33
Considerando 6

(6) A fim de prever possibilidades de 
armazenamento seguro do mercúrio que já 
não é utilizado na produção de cloro e de 
produtos alcalinos, é adequado, 
relativamente a certos tipos de deposição, 
estabelecer uma derrogação ao n.º 3, alínea 
a), do artigo 5.° da Directiva 1999/31/CE do 
Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros, bem como 
declarar não aplicáveis ao armazenamento 
não subterrâneo os critérios previstos no 
ponto 2.4 do anexo da Decisão 2003/33/CE 
do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, 
que estabelece os critérios e processos de 
admissão de resíduos em aterros nos termos 
do artigo 16.° e do anexo II da Directiva 
1999/31/CE.

(6) A Decisão 90/3 da Comissão para a 
Prevenção da Poluição Marinha de Origem 
Telúrica (PARCOM) estabeleceu o 
objectivo de eliminar completamente as 
unidades de produção de células de 
mercúrio de cloro e álcalis até 2010. A fim 
de prever possibilidades de armazenamento 
temporário seguro do mercúrio que já não é 
utilizado na produção de cloro e de produtos 
alcalinos antes da eliminação final sob
forma solidificada, é adequado, 
relativamente a certos tipos de deposição, 
estabelecer uma derrogação ao n.º 3, alínea 
a), do artigo 5.° da Directiva 1999/31/CE do 
Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros, bem como 
declarar não aplicáveis ao armazenamento à 
superfície, recuperável, os critérios 
previstos no ponto 2.4 do anexo da Decisão 
2003/33/CE do Conselho, de 19 de 
Dezembro de 2002, que estabelece os 
critérios e processos de admissão de resíduos 
em aterros nos termos do artigo 16.° e do 
anexo II da Directiva 1999/31/CE.

Or. en



PE 386.671v01-00 6/35 AM\660672PT.doc

PT

Justificação

As células de mercúrio na indústria do cloro e álcalis representam de longe as maiores 
existências de mercúrio na UE. É por conseguinte importante colocar a eliminação das
células de mercúrio na indústria do cloro e álcalis no contexto da Decisão 90/3 da PARCOM. 

O mercúrio metálico é líquido. Deveria esclarecer-se que o armazenamento do mercúrio 
líquido apenas pode ser aceite numa base temporária. A sua eliminação final deveria apenas 
ocorrer na forma solidificada. Procedimentos comerciais para solidificar o mercúrio 
metálico estão a ser desenvolvidos e espera-se que estejam disponíveis dentro de alguns anos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 34
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A fim de proteger a saúde humana e 
o ambiente, o mercúrio não deveria ser 
objecto de eliminação final sob forma 
líquida.

Or. en

Justificação

A avaliação de segurança para a armazenagem subterrânea nos termos da Decisão 
2003/33/CE estabelece claramente que para a admissão de resíduos "o revestimento dos 
contentores e das cavidades não deve ser tido em conta na avaliação dos riscos a longo prazo 
dos resíduos depositados devido ao seu tempo de vida limitado". Assim, torna-se claro que a 
eliminação final do mercúrio metálico sob forma líquida é inaceitável. Por motivos de 
clareza, isto deveria ser claramente estabelecido no presente regulamento. Procedimentos 
comerciais para solidificar o mercúrio metálico estão a ser desenvolvidos e espera-se que 
estejam disponíveis dentro de alguns anos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 35
Considerando 7

(7) A fim de garantir o armazenamento 
seguro para a saúde humana e o ambiente, é 
necessário que a avaliação da segurança 
exigida nos termos da Decisão 2003/33/CE 
para a armazenagem subterrânea seja 
complementada por requisitos específicos e 

(7) A fim de garantir o armazenamento 
temporário seguro para a saúde humana e o 
ambiente, é necessário que a avaliação da 
segurança exigida nos termos da Decisão 
2003/33/CE para a armazenagem à 
superfície, recuperável seja aplicável ao 
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que se torne igualmente aplicável ao 
armazenamento não subterrâneo.

armazenamento não subterrâneo.

Or. en

Justificação

Alteração em conformidade com a modificação do artigo 3.° pelo mesmo autor. A 
armazenagem do mercúrio líquido em minas corre o risco de se tornar a eliminação final de 
facto. Isto não seria aceitável e contraria as disposições de segurança da directiva relativa à 
deposição de resíduos. A armazenagem deveria apenas ser temporária e apenas ocorrer à 
superfície de modo recuperável. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 36
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A indústria do cloro e álcalis deveria 
enviar todos os dados relevantes 
relacionados com o abate de células de 
mercúrio nas suas instalações à Comissão 
Europeia e às autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa para facilitar a 
aplicação do regulamento. Os sectores 
industriais que obtêm mercúrio da limpeza 
do gás natural ou como subproduto de 
operações de mineração não ferrosas e de 
fundição deveriam igualmente apresentar 
os dados relevantes à Comissão Europeia e 
às autoridades competentes dos Estados-
Membros em causa. A Comissão deveria 
disponibilizar esta informação 
publicamente.

Or. en

Justificação

A indústria de cloro e álcalis comprometeu-se voluntariamente a apresentar dados sobre o 
abatimento de células de mercúrio à Comissão Europeia. Contudo, estes dados são cruciais 
para assegurar a aplicação do regulamento e deveriam, por conseguinte, ser incluídos no 
presente regulamento. O mesmo deveria aplicar-se aos outros sectores industriais que obtêm 
mercúrio. Os dados deveriam ser apresentados à Comissão Europeia e às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em causa, e deveriam estar publicamente disponíveis em 
conformidade com o regulamento relativo ao acesso às informações ambientais.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 37
Considerando 8

(8) É conveniente organizar um intercâmbio 
de informações a fim de avaliar a 
necessidade potencial de medidas 
suplementares relacionadas com a 
exportação e o armazenamento de mercúrio, 
sem prejuízo das regras de concorrência do 
Tratado, nomeadamente o artigo 81º.

(8) É conveniente organizar um intercâmbio 
de informações com todas as partes 
interessadas a fim de avaliar a necessidade 
potencial de medidas suplementares 
relacionadas com a importação, a 
exportação, o armazenamento temporário e 
a eliminação final de mercúrio, seus 
compostos e produtos contendo mercúrio, 
sem prejuízo das regras de concorrência do 
Tratado, nomeadamente o artigo 81º.

Or. en

Justificação

Todas as partes interessadas deveriam participar no intercâmbio de informação no que se 
refere à necessidade potencial de medidas suplementares. O mesmo deveria incluir 
igualmente a importação e a eliminação final de mercúrio bem como disposições sobre os 
compostos de mercúrio e os produtos que contêm mercúrio. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 38
Considerando 9

(9) A fim de permitir uma avaliação do 
instrumento em tempo útil, os 
Estados-Membros devem apresentar 
informações sobre as licenças emitidas para 
instalações de armazenamento, assim como 
sobre a aplicação do instrumento e os seus 
efeitos no mercado.

(9) A fim de permitir uma avaliação do 
instrumento em tempo útil, os 
Estados-Membros devem apresentar 
informações sobre as licenças emitidas para 
instalações de armazenamento temporário, 
assim como sobre a aplicação do 
instrumento e os seus efeitos no mercado.

Or. en

Justificação

Deveria especificar-se que o armazenamento de mercúrio apenas pode ser temporário.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 39
Considerando 12

(12) O presente regulamento contém um 
elemento de ordem comercial, assim como 
elementos motivados por considerações de 
política ambiental. O artigo 1.º está 
relacionado com o comércio e, por 
conseguinte, baseia-se no artigo 133.° do 
Tratado, enquanto os outros artigos se 
baseiam no n.º 1 do artigo 175º.

(12) O presente regulamento é motivado por 
considerações de protecção da saúde 
humana e do ambiente.

Or. en

Justificação

Não está justificada uma base jurídica dupla. Em primeiro lugar, a própria Comissão indica 
que a medida é motivada pelos objectivos de proteger a saúde humana e o ambiente (artigo 
175º), e não por considerações de política comercial (artigo 133º). Em segundo lugar, é 
imprópria a referência ao recente acórdão do Tribunal de Justiça em relação com a 
Convenção de Roterdão para justificar a dupla base jurídica. A Convenção de Roterdão 
estabelece um regime comercial - o presente regulamento estabelece uma proibição 
comercial, que é uma questão muito diferente.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 40
Considerando 12

(12) O presente regulamento contém um 
elemento de ordem comercial, assim como 
elementos motivados por considerações de 
política ambiental. O artigo 1.º está 
relacionado com o comércio e, por 
conseguinte, baseia-se no artigo 133.° do 
Tratado, enquanto os outros artigos se 
baseiam no n.º 1 do artigo 175º.

(12) O presente regulamento contém um 
elemento de ordem comercial, assim como 
elementos motivados por considerações do 
âmbito da política de protecção do ambiente
e da saúde. O artigo 1.º está relacionado 
com o comércio e, por conseguinte, 
baseia-se no artigo 133.° do Tratado, 
enquanto os outros artigos se baseiam no 
n.º 1 do artigo 175º.

Or. pl

Justificação

No presente regulamento, a política em matéria de protecção do ambiente e a política em
matéria de protecção da saúde revestem igual importância.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 41
Considerando 13

(13) O objectivo que visa diminuir a 
exposição ao mercúrio através da proibição 
de exportação e da obrigação de 
armazenamento não pode ser alcançado de 
forma suficiente pelos Estados-Membros, 
tendo em conta o impacto na circulação de 
mercadorias e no funcionamento do mercado 
comum, assim como a natureza 
transfronteiras da poluição pelo mercúrio, e, 
por conseguinte, apenas pode ser atingido a 
nível comunitário. Por conseguinte, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado CE. De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, mencionado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede o 
necessário para alcançar aquele objectivo,

(13) O objectivo que visa diminuir a
exposição ao mercúrio através da proibição 
de exportação e da obrigação de 
armazenamento temporário antes da 
eliminação final sob forma solidificada não 
pode ser alcançado de forma suficiente pelos 
Estados-Membros, tendo em conta o 
impacto na circulação de mercadorias e no 
funcionamento do mercado comum, assim 
como a natureza transfronteiras da poluição 
pelo mercúrio, e, por conseguinte, apenas 
pode ser atingido a nível comunitário. Por 
conseguinte, a Comunidade pode tomar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado CE. De acordo com o princípio 
da proporcionalidade, mencionado no 
referido artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para alcançar aquele 
objectivo,

Or. en

Justificação

O mercúrio metálico é líquido. Deveria esclarecer-se que a armazenagem do mercúrio 
líquido apenas pode ser aceite numa base temporária. A sua eliminação final deveria apenas 
ocorrer na forma solidificada. Procedimentos comerciais para solidificar o mercúrio 
metálico estão a ser desenvolvidos e espera-se que estejam disponíveis dentro de alguns anos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 42
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Janeiro de 2008.
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Or. de

Justificação

Quanto mais tempo for adiada a exportação de mercúrio tanto mais mercúrio pode ser 
exportado.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 43
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minério de 
cinábrio e de compostos de mercúrio com 
uma concentração de mercúrio superior a 
5% de peso (m/m) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2008.

Or. en

Justificação

O mercúrio e os seus compostos são altamente tóxicos para os seres humanos e os animais. 
Os compostos de mercúrio com uma concentração de mercúrio superior a 5% bem como o
minério de cinábrio deveriam igualmente ser incluídos na proibição para evitar exportações
indirectas de mercúrio. 

As maiores existências de mercúrio estão na indústria do cloro e álcalis. Nos termos da 
Decisão 90/3 da PARCOM, as células de mercúrio nesse sector devem ser eliminadas até 
2010. Esperar até 2011 para impor a proibição da exportação é quase cínico, já que
permitiria a exportação de todo o mercúrio abatido antes dessa data, frequentemente com 
consequências devastadoras em países terceiros (por exemplo, a mineração de ouro a céu 
aberto).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 44
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minério de 
cinábrio e de compostos de mercúrio com 
um teor de mercúrio superior a 1% (m/m)
da Comunidade é proibida a partir de 1 de 
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Julho de 2008.

Or. en

Justificação

A legislação deveria igualmente conter a proibição da exportação de compostos de mercúrio 
e de minério de cinábrio. O mercúrio é um dos elementos metálicos mais perigosos. E como a 
UE é o maior exportador mundial de mercúrio, a proibição deveria entrar em vigor o mais 
depressa possível, o mais tardar em 1 de Julho de 2008.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 45
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6)), de minério de 
cinábrio e de calomel (CAS RN 10112-91-
1) da Comunidade é proibida a partir de 1 de 
Julho de 2010.

Or. en

Justificação

A fim de reduzir a exportação de mercúrio, deveria igualmente ser proibida a exportação do 
mineral de mercúrio e de minério de cinábrio. A conversão do mercúrio metálico em calomel 
é barata e facilmente exequível, o calomel pode ser rapidamente transformado em mercúrio 
metálico em localizações exteriores à UE, por conseguinte deveria ser igualmente proibida a 
exportação de calomel. 

A Resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia comunitária sobre o mercúrio
(2005/2050 (INI)) adoptado em Março de 2006 defendia a proibição da exportação a partir 
de 2010. 

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 46
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minério de 
cinábrio e de compostos de mercúrio da 
Comunidade é proibida a partir de 1 de 
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Janeiro de 2010.

Or. en

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 47
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
A exportação de produtos que contenham 
mercúrio que não podem ser colocados no 
mercado na UE é proibida a partir de 1 de 
Julho de 2008. 

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 48
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
A exportação de produtos que contenham 
mercúrio que não podem ser colocados no 
mercado na UE é proibida a partir de 1 de 
Janeiro de 2009. 

Or. en

Justificação

Mesma formulação que na directiva relativa aos aparelhos de medição.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 49
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
A exportação de produtos que contenham 
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mercúrio cuja venda ou distribuição é 
interdita na União Europeia é proibida a 
partir de 1 de Janeiro de 2010. 

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 50
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
A importação para a Comunidade do 
mercúrio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minério de cinábrio e de compostos 
de mercúrio com uma concentração de 
mercúrio superior a 5% de peso (m/m) é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2008.

Or. en

Justificação

A proibição de exportação deveria ser complementada por uma proibição de importação 
semelhante aplicável ao mesmo tempo.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 51
Artigo 1 ter (novo)

Artigo 1º ter
A importação para a Comunidade de 
mercúrio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minério de cinábrio e de compostos 
de mercúrio é proibida a partir de 1 de 
Janeiro de 2010.

Or. en



AM\660672PT.doc 15/35 PE 386.671v01-00

PT

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 52
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
A importação para a Comunidade de
mercúrio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minério de cinábrio e de calomel 
(CAS RN 10112-91-1) é proibida a partir de 
1 de Julho de 2010. 
Os Estados-Membros deveriam suprir as 
suas próprias necessidades de mercúrio a 
partir da recuperação de resíduos e de 
matérias-primas. 

Or. en

Justificação

A proibição da importação de mercúrio assegurará que a procura de mercúrio da UE será 
satisfeita a partir da recuperação de mercúrio de resíduos e de matérias-primas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 53
Artigo 2

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela depuração 
de gás natural e o mercúrio obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente.

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos alcalinos
ou extraído de minério de cinábrio, o 
mercúrio recuperado pela depuração de gás 
natural e o mercúrio recuperado como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados temporariamente, antes da 
sua eliminação final sob forma 
solidificada, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente.

Or. en
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Justificação

Quantidades significativas de minério de cinábrio já foram extraídas, mas não ainda 
processadas. Para impedir a entrada de mais mercúrio no mercado pela extracção a partir
do seu minério, a obrigação de armazenagem deveria ser alargada a esse mercúrio. 

O mercúrio metálico é líquido. Deveria esclarecer-se que a armazenagem do mercúrio 
líquido apenas pode ser aceite numa base temporária. A sua eliminação final deveria apenas 
ocorrer na forma solidificada. Procedimentos comerciais para solidificar o mercúrio 
metálico estão a ser desenvolvidos e espera-se que estejam disponíveis dentro de alguns anos.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 54
Artigo 2

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela depuração 
de gás natural e o mercúrio obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente.

A partir da data fixada no artigo 1, os 
Estados-Membros garantirão que o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos alcalinos
ou extraído de minério de cinábrio, o 
mercúrio recuperado pela depuração de gás 
natural e o mercúrio recuperado como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados e objecto de eliminação final 
na Comunidade, de acordo com 
modalidades seguras para a saúde humana e 
o ambiente, em instalações apropriadas que 
se prestam a tal, acompanhadas de uma 
avaliação de segurança e da licença 
relevante, nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A tecnologia para a eliminação segura do mercúrio líquido não está ainda comercialmente 
disponível. Consideramos por conseguinte neste momento que o armazenamento do mercúrio 
líquido deve ser apenas temporário. Assim que a tecnologia esteja disponível, o mercúrio 
metálico temporariamente armazenado terá de ser objecto de uma eliminação final segura na 
Comunidade.
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 55
Artigo 2

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela depuração 
de gás natural e o mercúrio obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente.

A partir da data fixada no artigo 1.°, os 
Estados-Membros garantirão que o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos alcalinos
ou o que é extraído do mineral de cinábrio, 
o mercúrio recuperado pela depuração de 
gás natural e o mercúrio recuperado como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente, 
em instalações adequadas a este fim, que
tenham sido objecto de uma avaliação de 
segurança e possuam a correspondente 
autorização, em conformidade com o
presente Regulamento.
Previamente a qualquer outra alternativa 
convém examinar a possibilidade de 
escolher um local de armazenamento
centralizado e seguro para as reservas 
existentes de mercúrio metálico ou do
mercúrio metálico secundário resultante da 
indústria europeia.

Or. es

Justificação

A alteração dá cumprimento ao aprovado pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 14 
de Março de 2006 relativa à estratégia comunitária sobre o mercúrio.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 56
Artigo 2

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela depuração 

A partir da data fixada no artigo 1.°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela depuração 
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de gás natural e o mercúrio obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
armazenados, sem mudança de estado ou de 
concentração, de acordo com modalidades 
seguras para a saúde humana e o ambiente.

de gás natural e o mercúrio obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos são 
transportados e armazenados, sem mudança 
de estado ou de concentração, de acordo 
com modalidades seguras para a saúde 
humana e o ambiente.

Or. pl

Justificação

No que respeita às indústrias do cloro e álcalis, da extracção e da metalurgia, o modo de 
armazenamento, tal como as modalidades de transporte, em condições de segurança 
adequada, formam, em muitos casos, um conjunto de acções que visam nomeadamente 
diminuir ao máximo as incidências negativas do mercúrio no ambiente e na saúde humana.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 57
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Previamente a qualquer outra alternativa 
convém examinar a possibilidade de 
escolher Almadén para o armazenamento 
seguro das reservas existentes de mercúrio
metálico ou do mercúrio metálico 
secundário gerado, como subproduto, pela 
produção industrial de toda a Europa ―
nunca de produtos que contêm mercúrio 
que tenham passado à condição de resíduos 
―, tirando assim partido das infra-
estruturas, mão-de-obra e competências 
tecnológicas locais;

Or. es

Justificação

O mercúrio deve ser armazenado de uma forma segura que respeite as normas de uma gestão
ambiental sã a longo prazo. O próprio Parlamento já assinalou sobre este assunto, na sua
Resolução relativa à estratégia comunitária sobre o mercúrio, que "deve ser ponderada a 
possibilidade de utilizar Almadén para o armazenamento em condições de segurança das 
reservas de mercúrio metálico e do mercúrio metálico gerado, como subproduto, pela 
produção industrial de toda a Europa, mas não de artigos com mercúrio que passaram à 
condição de resíduos, tirando assim partido das infra-estruturas, mão-de-obra e 
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competências tecnológicas locais".

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 58
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
A eliminação final do mercúrio em forma 
liquida deve ser proibida.

Or. en

Justificação

A avaliação da segurança para o armazenamento subterrâneo requerido na Decisão 2003/ 
33/CE estipula claramente que para a admissão de resíduos "o revestimento dos contentores 
e das cavidades não deve ser tido em conta na avaliação dos riscos a longo prazo dos 
resíduos depositados devido ao seu tempo de vida limitado". Assim, torna-se claro que a 
eliminação final do mercúrio metálico em forma liquida é inaceitável. Por motivos de 
clareza, isto deve ser claramente estipulado no presente regulamento. Têm sido 
desenvolvidos processos comerciais para solidificar o mercúrio metálico e espera-se que se 
encontrem disponíveis daqui a uns anos. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 59
Artigo 3, nº 1, parágrafo 1

1. Em derrogação do n.º 3, alínea a), do 
artigo 5.° da Directiva 1999/31/CE, o 
mercúrio metálico que seja considerado 
como um resíduo pode ser armazenado em 
condições de confinamento adequadas, num 
dos locais seguintes:

1. Em derrogação do n.º 3, alínea a), do 
artigo 5.° da Directiva 1999/31/CE, o 
mercúrio metálico que seja considerado 
como um resíduo deve ser armazenado 
temporariamente em condições de 
confinamento adequadas

a) minas de sal subterrâneas adaptadas à 
eliminação de resíduos;
b) instalações exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico antes da sua eliminação final e 

instalações à superfície exclusivamente 
destinadas ao armazenamento temporário de 
mercúrio metálico de forma recuperável 
antes da sua eliminação final e equipadas 
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equipadas para este fim. para este fim na sua forma solidificada. 

Or. en

Justificação

Na proposta não é claro se a Comissão tem como objectivo autorizar o armazenamento do 
mercúrio metálico nas minas de sal subterrâneas ou a sua eliminação final. Demasiadas 
vezes o armazenamento passa a ser de facto permanente. Longe da vista, longe do coração! 
No entanto, a eliminação final do mercúrio liquido nas minas não seria aceitável e entra em 
clara contradição com a Decisão 2003/ 33/CE que estipula claramente que para a admissão 
de resíduos no armazenamento subterrâneo "o revestimento dos contentores e das cavidades 
não deve ser tido em conta na avaliação dos riscos a longo prazo dos resíduos depositados 
devido ao seu tempo de vida limitado". 

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 60
Artigo 3, nº 1, alínea a)

a) minas de sal subterrâneas adaptadas à 
eliminação de resíduos;

a) instalações subterrâneas adaptadas à 
eliminação de resíduos de mercúrio;

Or. en

Justificação

O armazenamento de resíduos de mercúrio em minas de sal pode não ser viável mas outros 
aterros como as minas de anidrite ou de mercúrio poderão estar disponíveis e serem 
apropriados; é necessária uma maior flexibilidade para que estas opções sejam autorizadas. 

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 61
Artigo 3, nº 1, alínea  b bis) (nova)

b bis) uma instalação autorizada nos 
termos da Directiva 96/61/CE relativa à 
prevenção e controlo integrados da 
poluição (IPPC) para a produção de cloro 
(secção 4.2 (a) do Anexo dessa Directiva) e 
equipada, como parte da instalação 
autorizada, para o armazenamento 
temporário de mercúrio metálico durante a 



AM\660672PT.doc 21/35 PE 386.671v01-00

PT

sua eliminação final. 

Or. en

Justificação

A indústria de cloro-alcalis deve conseguir armazenar mercúrio em aterro até terminada a 
sua conversão numa produção isenta de mercúrio, garantindo ao mesmo tempo que os 
contentores desactivados sejam isentos de mercúrio e as células de mercúrio permanentes 
reforçadas. Além disso, se se provar que os aterros subterrâneos não são adequados, a única 
solução viável será o armazenamento dos resíduos de mercúrio numa instalação à superfície 
sujeita a um controlo da Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição (IPPC), embora se coloque a questão de quanto tempo pode o mercúrio permanecer 
nessa instalação. Por conseguinte, é necessária uma derrogação suplementar para permitir 
que o mercúrio seja armazenado num outro tipo de instalação destinada a esse fim por mais 
de um ano. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 62
Artigo 3, nº 2

2. Em derrogação do n.º 1, alínea a), do 
artigo 11.° do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as autoridades competentes de 
destino e expedição não podem formular 
objecções às transferências de mercúrio 
metálico que seja considerado resíduo 
invocando o motivo de a transferência ou
eliminação planeada não ser consentânea 
com medidas tomadas em aplicação dos 
princípios da proximidade, prioridade da 
valorização e auto suficiência.

2. Em derrogação do n.º 1, alínea a), do 
artigo 11.° do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho , as autoridades competentes de 
destino e expedição não podem formular 
objecções às transferências de mercúrio 
metálico que seja considerado resíduo e 
destinado a um armazenamento temporário 
invocando o motivo de a transferência 
planeada não ser consentânea com medidas 
tomadas em aplicação dos princípios da 
proximidade, prioridade da valorização e 
auto suficiência

Or. en

Justificação

O mercúrio metálico só deverá ser definitivamente eliminado numa forma solidificada. Os 
processos para essa solidificação só estarão disponíveis dentro de alguns anos. Enquanto 
esses processos não estiverem disponíveis as transferências de mercúrio metálico só podem 
ser efectuadas para fins de armazenamento temporário.  
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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 63
Artigo 4, nº 1

1. A avaliação da segurança, a realizar em 
conformidade com a Decisão 2003/33/CE, 
para o armazenamento numa mina de sal 
subterrânea adaptada ao armazenamento 
de resíduos deve cobrir, em particular, os 
riscos suplementares decorrentes da 
natureza e do comportamento a longo 
prazo do mercúrio metálico, bem como do 
seu confinamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Demasiadas vezes o armazenamento passa a ser de facto permanente. Longe da vista, longe 
do coração! No entanto, a eliminação final do mercúrio liquido nas minas não seria aceitável 
e entra em clara contradição com a Decisão 2003/ 33/CE que estipula claramente que para a 
admissão de resíduos no armazenamento subterrâneo " o revestimento dos contentores e das 
cavidades não deve ser tido em conta na avaliação dos riscos a longo prazo dos resíduos 
depositados devido ao seu tempo de vida limitado". À luz da proibição desta disposição final 
não há necessidade de adaptar a avaliação de segurança da Decisão 2003/33/CE.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 64
Artigo 4, nº 2

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da segurança, que 
garanta um nível de protecção do ambiente 
equivalente ao assegurado pela Decisão 
2003/33/CE, para o armazenamento 
temporário numa instalação exclusivamente 
destinada ao armazenamento de mercúrio 
metálico e equipada para este fim.

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da segurança, que 
garanta um nível de protecção do ambiente 
equivalente ao assegurado pela Decisão 
2003/33/CE, para o armazenamento 
temporário numa instalação de superfície 
exclusivamente destinada ao armazenamento 
temporário de mercúrio metálico de forma 
recuperável e equipada para este fim.

Or. en

Justificação

Deverá ser claramente especificado que o armazenamento temporário do mercúrio metálico 
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deve ser à superfície e de forma recuperável, de maneira a permitir a sua posterior 
eliminação final depois da solidificação. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 65
Artigo 4, nº 2

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da segurança, que 
garanta um nível de protecção do ambiente 
equivalente ao assegurado pela Decisão 
2003/33/CE, para o armazenamento 
temporário numa instalação exclusivamente 
destinada ao armazenamento de mercúrio 
metálico e equipada para este fim.

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da saúde e da 
segurança, que garanta um nível de 
protecção do ambiente equivalente ao 
assegurado pela Decisão 2003/33/CE, para o 
armazenamento temporário numa instalação 
exclusivamente destinada ao armazenamento 
de mercúrio metálico e equipada para este 
fim.

Or. pl

Justificação

No presente regulamento a política de protecção da saúde é tão importante como a política 
de ambiente. A avaliação da segurança deve por isso abranger também o impacto do 
mercúrio na saúde. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 66
Artigo 4, nº 3

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a mina de sal 
subterrânea instalação exclusivamente 
destinada ao armazenamento temporário de 
mercúrio metálico e equipada para este fim 
deve incluir requisitos relativos às 
inspecções visuais regulares dos contentores 
e à instalação de equipamento adequado de 
detecção de vestígios de vapor para detectar 
eventuais fugas.

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a instalação de
superfície exclusivamente destinada ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipada para este fim deve 
incluir requisitos relativos às inspecções 
visuais regulares dos contentores e à 
instalação de equipamento adequado de 
detecção de vestígios de vapor para detectar 
eventuais fugas. O mercúrio deverá ser 
recuperável para que a sua eliminação 
final seja segura.

Or. en
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Justificação

O armazenamento temporário de mercúrio metálico não deve ser efectuado em minas de sal 
subterrâneas. Só deve ocorrer em instalações de superfície destinadas a esse fim e de forma 
recuperável, de maneira a permitir a sua posterior eliminação final depois da solidificação. 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 67
Artigo 4, nº 3

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a mina de sal 
subterrânea ou para a instalação 
exclusivamente destinada ao armazenamento 
temporário de mercúrio metálico e equipada 
para este fim deve incluir requisitos relativos 
às inspecções visuais regulares dos 
contentores e à instalação de equipamento 
adequado de detecção de vestígios de vapor 
para detectar eventuais fugas.

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a mina de sal 
subterrânea ou para a instalação 
exclusivamente destinada ao armazenamento 
temporário de mercúrio metálico e equipada 
para este fim deve incluir requisitos relativos 
aos controlos contínuos de carácter visual e 
analítico regulares dos contentores e à 
instalação de equipamento adequado de 
detecção de vestígios de vapor para detectar 
eventuais fugas.

Or. es

Justificação

Os controlos nas instalações de armazenamento devem ser contínuos. Os controlos 
periódicos não constituem uma alternativa aceitável. 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 68
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Durante o armazenamento temporário, a 
responsabilidade cabe ao proprietário da 
instalação de armazenamento. Os Estados-
Membros devem criar um fundo que 
assegure a disponibilidade de recursos 
financeiros para a manutenção do 
armazenamento provisório e para a 
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eliminação final segura do mercúrio. O 
fundo será criado com base numa 
contribuição financeira da indústria do 
cloro e produtos alcalinos proporcional à 
quantidade de mercúrio enviada para 
armazenamento temporário. De igual 
modo, contribuirão para este fundo, de 
forma proporcional, os sectores que enviem 
para armazenamento mercúrio metálico 
recuperado como subproduto obtido pela 
depuração de gás natural e mercúrio 
recuperado de resíduos ou obtido como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos. Quando o 
mercúrio for enviado para eliminação final 
nos termos do artigo 5.º, os 
Estados-Membros devem assumir a 
responsabilidade administrativa e 
financeira da eliminação. 

Or. es

Justificação

A alteração está em conformidade com o que foi aprovado pelo Parlamento Europeu na sua 
Resolução de 14 de Março de 2006 relativamente à Estratégia Comunitária sobre o 
Mercúrio. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 69
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Durante o armazenamento temporário, a 
responsabilidade por um armazenamento 
seguro cabe ao proprietário da instalação 
de armazenamento. Os Estados-Membros 
devem criar um fundo que assegure a 
disponibilidade de recursos financeiros 
para a eliminação final segura do 
mercúrio. O fundo deverá ser criado com 
base em contribuições da indústria do cloro 
e produtos alcalinos proporcional à 
quantidade de mercúrio enviada para 
armazenamento temporário. Quando o 
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mercúrio for enviado para eliminação final 
numa forma solidificada nos termos do 
artigo 5.º, os Estados-Membros devem 
assumir a responsabilidade administrativa 
e financeira da eliminação. 

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio do poluidor-pagador, a responsabilidade financeira da 
eliminação final segura deve caber aos produtores de resíduos de mercúrio. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 70
Artigo 4 ter (novo)

Artigo 4º ter
1. As empresas ligadas à produção de cloro 
e de produtos alcalinos devem enviar à 
Comissão Europeia e às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
causa as seguintes informações relativas à 
desactivação do mercúrio num determinado 
ano:
– melhor estimativa do montante total de 
mercúrio ainda em utilização,
– montante de mercúrio recuperado até ao 
encerramento ou à reconversão das 
fábricas de produção de cloro e de produtos 
alcalinos,
– montante enviado para instalações de 
armazenamento temporário particulares
– localização e dados de contacto de todas 
as instalações de armazenamento, 
- transferências para outras fábricas de 
produção de cloro e de produtos alcalinos 
na União Europeia para a exploração das 
células permanentes
-montante armazenado temporariamente 
sob a responsabilidade do proprietário 
original da exploração de células 
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permanentes
2. As empresas ligadas aos sectores da 
industria que obtêm mercúrio pela 
depuração de gás natural ou como 
subproduto das operações de extracção e 
fusão de metais não-ferrosos devem 
fornecer as seguintes informações 
relacionados com o mercúrio obtido num 
determinado ano à Comissão Europeia e às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em causa: 
- montante de mercúrio obtido
- montante enviado para instalações de 
armazenamento temporário particulares 
- localização e dados de contacto de todas 
as instalações de armazenamento,
3. As empresas em causa devem enviar as 
informações referidas nos pontos 1 e 2, tal 
como vigoram, pela primeira vez em 31 de 
Maio de ...*, e de seguida todos os anos até 
ao dia 31 de Maio do ano em questão.
4. As empresas devem tornar públicas as 
informações referidas no ponto 3 de acordo 
com o Regulamento (CE) 1367/2006.
_____________
*o ano de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A indústria de produção de cloro e de produtos alcalinos comprometeu-se voluntariamente 
em fornecer informações à Comissão Europeia sobre a desactivação de células de mercúrio. 
No entanto, essas informações são cruciais para assegurar o reforço do regulamento e 
devem, por isso, ser incluídas no presente regulamento. As informações deverão ser 
fornecidas à Comissão Europeia e às autoridades competentes dos Estados-Membros em 
causa e devem ser tornadas públicas de acordo com o regulamento sobre o acesso das 
instituições comunitárias às questões ambientais. 
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 71
Artigo 5

A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e os 
sectores em causa. 

A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e às
partes em causa o mais tardar até 30 de 
Junho de 2010.

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, se é necessário alargar a 
proibição de exportação aos compostos de 
mercúrio e aos produtos que contêm 
mercúrio, alargar a obrigação de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e fixar prazos 
para o armazenamento em instalações 
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipadas para este fim.

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, a necessidade de alargar a 
obrigação de armazenamento ao mercúrio 
metálico proveniente de outras fontes e fixar 
prazos para o armazenamento numa mina 
subterrânea ou em instalações de superfície
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipadas para este fim.

Neste intercâmbio de informações serão 
analisados os resultados do exame de 
Almadén como parecer para o 
armazenamento seguro das reservas 
existentes de mercúrio metálico ou do 
mercúrio metálico secundário resultante da 
indústria europeia segundo o estabelecido 
no artigo 2º do presente regulamento. 

Or. es

Justificação

A alteração dá cumprimento ao aprovado pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 14 
de Março de 2006 relativa à estratégia comunitária sobre o mercúrio. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 72
Artigo 5

A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e os 
sectores em causa.

A Comissão organiza um intercâmbio 
regular de informações entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas.
O intercâmbio de informações deve ser 
realizado pelo menos uma vez por ano. O 
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primeiro intercâmbio de informações 
deverá ter lugar antes de 30 de Junhos de 
2009. 

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, se é necessário alargar a 
proibição de exportação aos compostos de 
mercúrio e aos produtos que contêm 
mercúrio, alargar a obrigação de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e fixar prazos 
para o armazenamento em instalações 
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipadas para este fim. 

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, a necessidade de alargar a 
proibição de exportação aos compostos de 
mercúrio com uma concentração de 
mercúrio abaixo de 5% em peso (p/p) e 
alargar a obrigação temporária de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e fixar prazos 
para o armazenamento em instalações de
superfície exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipadas para este fim de forma 
recuperável e para e para uma eliminação 
final adequada do mercúrio em forma 
solidificada.

Or. en

Justificação

Deverá ser clarificado que o intercâmbio de informações é um processo contínuo. Deve ter 
em conta sobretudo os assuntos ainda não abordados pelo presente regulamento. 

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 73
Artigo 5, parágrafo 2 bis (novo)

Neste intercâmbio serão analisados os 
resultados do exame de Almadén como 
parecer para o armazenamento seguro das 
reservas existentes de mercúrio metálico ou 
de mercúrio metálico resultante da 
indústria europeia segundo o estabelecido 
no artigo 2 do presente Regulamento. 

Or. es

Justificação

Durante a preparação da Estratégia Comunitária sobre o Mercúrio, e especialmente durante 
o seu debate no Parlamento, foi decidido examinar a possibilidade de designar Almadén para 
o armazenamento seguro das reservas existentes de mercúrio metálico ou de mercúrio 
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metálico resultante da indústria europeia - nunca de produtos com mercúrio que tenham 
passado a ser resíduos - aproveitando assim as infra-estruturas, a mão de obra e os 
conhecimentos técnicos existentes no local. Com a presente alteração pretende-se dar 
cumprimento ao acordo alcançado e que o Parlamento conheça as opções vantajosas e os 
inconvenientes de instalar o armazenamento de mercúrio em Almadén. 

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 74
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Todos os anos a partir de1os Estados-
Membros fornecerão à Comissão todas as 
informações relevantes em  relação ao 
mercúrio desactivado, e em particular:
a) a estimativa do montante total de 
mercúrio ainda em utilização,
b) o montante de mercúrio recuperado até 
ao encerramento ou à reconversão das 
fábricas de produção de cloro e de produtos 
alcalinos,
c) o montante enviado para instalações de 
armazenamento temporário particulares
d) a localização e dados de contacto de
todas as instalações de armazenamento, 
e) transferências para outras fábricas de 
produção de cloro e de produtos alcalinos 
na União Europeia para a exploração  de 
células permanentes
f) o montante armazenado 
temporariamente sob a responsabilidade do 
proprietário original da exploração  de 
células permanentes
______________________
1 Um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento

Or. en
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Justificação

É importante que estas informações sejam fornecidas à Comissão Europeia a fim de 
assegurar o controlo do regulamento e o armazenamento seguro do mercúrio. A secção do 
compromisso voluntário por parte da indústria de produção de cloro e de produtos alcalinos 
relacionada com o fornecimento de informações à Comissão está incluída no próprio 
regulamento. O acordo voluntário já não é, por conseguinte, necessário. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 75
Artigo 6, nº 2

2. Até 30 de Novembro de 2014, o mais
tardar, os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da data 
fixada na primeira frase.

2. Até 30 de Novembro de 2012, o mais 
tardar, os Estados-Membros apresentam à 
Comissão informações detalhadas sobre a 
sua utilização e comércio de mercúrio, 
minério de cinábrio e compostos de 
mercúrio. Devem informar a Comissão
sobre a aplicação e os efeitos no mercado do 
presente regulamento no respectivo 
território. A Comissão publica as 
informações num relatório conciso dentro 
do prazo de um ano após a respectiva 
comunicação pelos Estados-Membros. A 
Comissão pode solicitar aos Estados-
Membros que apresentem essas informações 
antes da data fixada na primeira frase.

Or. en

Justificação

No âmbito da interdição é necessário, o mais rapidamente possível, fornecer informações a 
todas as partes interessadas sobre o processo da interdição.  

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 76
Artigo 6, nº 2

2. Até 30 de Novembro de 2014, o mais 
tardar, os Estados-Membros informam a 

2. Até 31 de Dezembro de 2011, o mais 
tardar, os Estados-Membros informam a 
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Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da data 
fixada na primeira frase.

Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da data 
fixada na primeira frase.

Or. de

Justificação

Em conformidade com a alteração anterior o prazo para a apresentação das informações 
deveria ser adiado. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 77
Artigo 6, nº 2

2. Até 30 de Novembro de 2014, o mais 
tardar, os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da data 
fixada na primeira frase.

2. Até 30 de Novembro de 2011, o mais 
tardar, os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da data 
fixada na primeira frase.

Or. de

Justificação

Se a proibição de exportações puder entrar em vigor logo em 2008 não há motivos para 
esperar pela obrigação dos Estados-Membros informarem a Comissão. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 78
Artigo 6, nº 3

3. As informações referidas no n.º 2 contêm 
pelo menos dados sobre os elementos 
seguintes:

3. As informações referidas no n.º 2 contêm 
pelo menos dados sobre os elementos 
seguintes:
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a) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico que entra ou sai da 
Comunidade;
b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico objecto de trocas 
comerciais intracomunitárias.

b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico, minério de cinábrio e 
compostos de mercúrio com uma 
concentração acima de 5% em peso (p/p)
inferior objecto de trocas comerciais 
intracomunitárias.

Or. en

Justificação

Ponto 3, alínea a): Correcção de um erro técnico na proposta da Comissão: à luz da 
proposta de proibição de exportações de mercúrio metálico, não faz sentido requerer aos 
Estados-Membros que apresentem informações sobre o mercúrio que sai da Comunidade. De 
igual modo, se as alterações propostas nomeadamente pelo relator para uma proibição das 
importações forem aprovadas, não há necessidade de requerer informações sobre o mercúrio 
metálico que entra na Comunidade. 

Ponto 3, alínea b): Extensão do âmbito de aplicação da apresentação de informações em 
conformidade com a extensão do âmbito de aplicação da proibição das exportações. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 79
Artigo 6, nº 3

3. As informações referidas no n.º 2 contêm 
pelo menos dados sobre os elementos 
seguintes:

3. As informações referidas no n.º 2 contêm 
pelo menos dados sobre os elementos 
seguintes:

a) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico que entra ou sai da 
Comunidade;

a) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico, minério de cinábrio e 
calomel que entra ou sai da Comunidade;

b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico objecto de trocas 
comerciais intracomunitárias.

b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico , minério de cinábrio e 
calomel objecto de trocas comerciais 
intracomunitárias.

Or. en
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Justificação

Consequência da alteração ao artigo 1º.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 80
Artigo 6, nº 3, alínea b)

b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico objecto de trocas 
comerciais intracomunitárias.

b) volumes, preços, país de origem e país de 
destino, assim como a utilização prevista do 
mercúrio metálico minério de cinábrio e 
compostos de mercúrio com uma 
concentração acima de 1% em peso (p/p)
objecto de trocas comerciais 
intracomunitárias.

Or. en

Justificação

A legislação deveria  incluir  também uma proibição de exportações do minério de cinábrio e 
compostos de mercúrio.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez 
Martínez

Alteração 81
Artigo 7, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão avaliará seis meses antes 
da entrada em vigor da proibição de 
exportações de acordo com o estabelecido 
no artigo 1º do presente Regulamento, a 
eficácia e os efeitos das medidas de 
compensação adoptadas para permitir que 
a região afectada pelo encerramento das 
minas de mercúrio encontre soluções 
alternativas viáveis do ponto de vista 
económico e social. 

Or. es
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Justificação

O texto da Estratégia Comunitária sobre o Mercúrio COM(2005)0020 deixava já explicito 
que: "A Comissão reconhece a importância económica e social histórica da produção e 
comércio de mercúrio em Almadén, que data do tempo dos romanos. A Comissão apoia 
também fortemente a disponibilização de ajuda para o desenvolvimento de novos sectores 
comerciais e de emprego."

É neste mesmo sentido que se expressa a Resolução do Parlamento Europeu adoptada em 14 
de Março de 2006 sobre a estratégia comunitária sobre o mercúrio que reconhece o 
sacrifício que, como consequência desta estratégia, sofre a região de Almadén e recomenda à 
Comissão que se adoptem medidas adequadas de compensação devidamente financiadas pela 
Comissão, a fim de permitir que a região afectada pelo encerramento das minas de mercúrio 
encontre soluções alternativas do ponto de vista económico e social. 


