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Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Amendamentul 25
Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic şi 
stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic, 
de minereu de cinabru, de compuşi de 
mercur şi de anumite produse care conţin 
mercur şi stocarea în condiţii de siguranţă a 
acestora

Or. en

Justification

Only the already prohibited products are banned from export (Papadimoulis)

Consequent to the changes to Article 1 by the same author as well as the rapporteur 
(Schlyter)
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Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 26
Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic şi 
stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic, 
de minereu de cinabru, de calomel şi de 
anumite produse care conţin mercur şi 
stocarea în condiţii de siguranţă a acestora

Or. en

Justification

Consequent to the amendment to article 1.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 27
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
133 şi articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

Or. en

Justification

A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis 
should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues 
several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is 
not the case here as the Commission itself states in the explanatory memorandum that the 
measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 
175 EC), and not by commercial policy considerations (Art. 133 EC).

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 28
Considerentul 1

(1) Emisiile de mercur reprezintă o 
ameninţare globală, care justifică o acţiune 

(1) Emisiile de mercur reprezintă o 
ameninţare globală, care justifică o acţiune 
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la nivel naţional, regional şi mondial. la nivel local, naţional, regional şi mondial.

Or. pl

Justification

Mercury releases and the threat they represent have an effect not just at the macro level but 
also, and in particular, at the micro level. Local authorities are a vital link in the waste 
management system, given that, in practice, it is they who bear the responsibility for ensuring 
safe storage of waste, including hazardous waste such as mercury (see Directive 75/442/EEC 
on waste and Directive 91/689/EEC on hazardous waste).

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 29
Considerentul 3a (nou)

(3a) Parlamentul European şi Consiliul 
recunosc problemele ecologice şi pe cele 
sociale rezultate ca urmare a închiderii 
minelor de mercur din Almadén (Spania) şi 
consideră că se impune adoptarea unor 
măsuri de compensare corespunzătoare 
pentru a permite găsirea unor soluţii 
viabile pentru mediul local, ocuparea forţei 
de muncă şi activitatea economică din zona 
afectată. De asemenea, în rezoluţia sa din 
14 martie 2006 referitoare la strategia 
comunitară privind mercurul1, Parlamentul 
European consideră că minele din 
Almadén ar fi un sit corespunzător pentru 
stocarea în condiţii de siguranţă a 
mercurului metalic.  
__________________
1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

Or. es

Justification

To include a reference to Almadén, a long-established producer of mercury in the European 
Union, and the resolution adopted by Parliament on the overall assessment of the Community 
strategy concerning mercury.
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Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 30
Considerentul 4

(4) Trebuie interzis exportul mercurului 
metalic din Comunitate pentru a reduce în 
mod semnificativ oferta mondială de mercur.

(4) Trebuie interzis exportul mercurului 
metalic, al minereului de cinabru şi al 
calomelului din Comunitate pentru a reduce 
în mod semnificativ oferta mondială de 
mercur.

Or. en

Justification

Consequent to the amendment to article 1.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 31
Considerentul 4a (nou)

(4a) Importul de mercur metalic, de 
minereu de cinabru şi de calomel ar trebui 
interzis pentru a asigura o protecţie mai 
bună a sănătăţii umane şi a mediului în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justification

The import of the mercury should be banned to minimise the quantity of mercury in Europe 
and to encourage the recovery from waste and raw products.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 32
Considerentul 4a (nou)

(4a) Din acelaşi motiv, exportul produselor 
care conţin mercur, a căror introducere pe 
piaţă în Uniunea Europeană este deja 
interzisă sau pe cale de a fi interzisă, ar 
trebui la rândul său interzis.
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Or. en

Justification

Prohibited is more correct in the sense that something can be regulated without being 
prohibited.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 33
Considerentul 6

(6) Pentru a prevedea posibilităţi de stocare 
în condiţii de siguranţă a mercurului care nu 
mai este utilizat în industria cloralcanilor, 
este necesară derogarea de la articolul 5 
alineatul (3) litera (a) din Directiva 
1999/31/CEE a Consiliului din 26 aprilie 
privind depozitele de deşeurilor  pentru 
anumite tipuri de depozite de deşeuri şi 
declararea criteriilor din secţiunea 2.4 a 
anexei la Decizia 2003/33/CE a Consiliului 
din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor 
criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor 
în depozitele de deşeuri, în conformitate cu 
articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 
1999/31/CE  ca fiind inaplicabile pentru 
stocarea non-subterană.

(6) Decizia PARCOM 90/3 (Convenţia 
pentru prevenirea poluării marine din 
surse telurice) stabileşte obiectivul stopării 
complete a celulelor cu catod de mercur din 
sectorul electrolizei cloralcanilor până în 
2010. Pentru a prevedea posibilităţi de 
stocare temporară în condiţii de siguranţă a 
mercurului care nu mai este utilizat în 
industria cloralcanilor, înainte de 
eliminarea finală a acestuia sub formă 
solidificată, este necesară derogarea de la 
articolul 5 alineatul (3) litera (a) din 
Directiva 1999/31/CEE a Consiliului din 26 
aprilie privind depozitele de deşeurilor  
pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri 
şi declararea criteriilor din secţiunea 2.4 a 
anexei la Decizia 2003/33/CE a Consiliului 
din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor 
criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor 
în depozitele de deşeuri, în conformitate cu 
articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 
1999/31/CE  ca fiind inaplicabile pentru 
stocarea deasupra nivelului solului, într-o 
formă recuperabilă.

Or. en

Justification

Mercury cells in the chlor-alkali industry represent by far the biggest stocks of mercury in the 
EU. It is therefore important to put the phase-out of mercury cells in the chlor-alkali industry 
into the context of PARCOM Decision 90/3. 

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
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Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 34
Considerentul 6a (nou)

 (6a) În scopul protecţiei sănătăţii umane şi 
a mediului, mercrul nu ar trebui eliminat 
definitiv sub formă lichidă. 

Or. en

Justification

The safety assessment for underground storage pursuant to Decision 2003/33/EC clearly 
stipulates that for acceptance of waste "containers and cavity lining should not be taken into 
account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime". 
As such, it becomes clear that final disposal of metallic mercury in liquid form is 
unacceptable. For reasons of clarity, this should be clearly stipulated in this regulation. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 35
Considerentul 7

(7) Pentru a asigura o stocare sigură pentru 
sănătatea umană şi mediu, evaluarea 
siguranţei prevăzută în Decizia 2003/33/CE 
pentru stocarea subterană trebuie să fie 
completată cu cerinţe specifice şi aplicabilă 
şi depozitării non-subterană.

(7) Pentru a asigura o stocare teporară 
sigură pentru sănătatea umană şi mediu, 
evaluarea siguranţei prevăzută în Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea aplicabilă 
depozitării deasupra nivelului solului, într-
o formă recuperabilă.

Or. en

Justification

Amendment in line with the modification of Article 3 by the same author. Storage of liquid 
mercury in mines creates the risk to become de facto final disposal. This would not be 
acceptable and against the safety provisions of the landfill directive. Storage should only be 
temporary and only occur above-ground in a retrievable manner.



AM\660672RO.doc 7/33 PE 386.671v01-00

RO

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 36
Considerentul 7a (nou)

 (7a) Industria cloralcanilor ar trebui să 
trimită toate datele relevante cu privire la 
declasarea celulelor cu catod de mercur din 
instalaţiile sale, Comisiei Europene şi 
autorităţilor competente din statele 
membre, preocupate de facilitarea 
executării acestui regulament. Sectoarele 
industiale care obţin mercur prin epurarea 
gazelor naturale sau ca produs secundar, 
prin operaţii de extracţie şi de fuziune a 
metalelor neferoase, ar trebui să furnizeze, 
de asemenea, date relevante, Comisiei 
Europene şi autorităţilor competente din 
statele membre în cauză. Comisia ar trebui 
să pună aceste informaţii la dispoziţia 
publicului larg.

Or. en

Justification

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of 
mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring 
enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same 
should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to 
the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, 
and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in 
environmental matters for Community institutions.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 37
Considerentul 8

(8) Este necesar să se organizeze un schimb 
de informaţii pentru a evalua eventuala 
nevoie de măsuri suplimentare cu privire la 
exportul şi stocarea mercurului, fără a aduce 
atingere normelor concurenţei din tratat, în 
special articolului 81.

(8) Este necesar să se organizeze un schimb 
de informaţii cu toate părţile interesate 
pentru a evalua eventuala nevoie de măsuri 
suplimentare cu privire la importul, 
exportul, stocarea temporară şi eliminarea 
finală a mercurului, a compuşilor acestuia 
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şi a produselor care conţin mercur, fără a 
aduce atingere normelor concurenţei din 
tratat, în special articolului 81.

Or. en

Justification

All stakeholders should participate in the exchange of information with regard to the 
potential need for supplementary measures. This should also include import and final 
disposal of mercury as well as provisions about mercury compounds and products containing 
mercury.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 38
Considerentul 9

(9) Statele membre ar trebui să prezinte 
informaţii privind autorizaţiile emise pentru 
spaţiile de stocare, precum şi privind 
aplicarea instrumentului şi efectele acestuia 
asupra pieţei, pentru a permite evaluarea 
instrumentului în timp util.

(9) Statele membre ar trebui să prezinte 
informaţii privind autorizaţiile emise pentru 
spaţiile de stocare temporară, precum şi 
privind aplicarea instrumentului şi efectele 
acestuia asupra pieţei, pentru a permite 
evaluarea instrumentului în timp util.

Or. en

Justification

It should be specified that storage of mercury may only be temporary.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 39
Considerentul 12

(12) Regulamentul conţine un element legat 
de comerţ, precum şi elemente motivate de 
considerentele politicii de mediu. Articolul 1 
priveşte comerţul şi, prin urmare, este bazat 
pe articolul 133 din tratat, în timp ce 
celelalte articole se bazează pe articolul 175 
alineatul (1).

(12) Regulamentul este motivat de 
considerentele protecţiei sănătăţii umane şi 
a mediului.

Or. en
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Justification

A double legal basis is not justified. Firstly, the Commission itself states that the measure is 
motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175), and 
not by commercial policy considerations (Art. 133). Secondly, the reference to the recent 
judgement of the ECJ concerning the Rotterdam Convention to defend the double legal basis 
is inappropriate. The Rotterdam Convention establishes a trading regime - this regulation 
establishes a trading ban, which is a very different matter.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 40
Considerentul 12

(12) Regulamentul conţine un element legat 
de comerţ, precum şi elemente motivate de 
considerentele politicii de mediu. Articolul 1 
priveşte comerţul şi, prin urmare, este bazat 
pe articolul 133 din tratat, în timp ce 
celelalte articole se bazează pe articolul 175 
alineatul (1).

(12) Regulamentul conţine un element legat 
de comerţ, precum şi elemente motivate de 
considerentele politicii de mediu şi de cele 
ale protecţiei sănătăţii. Articolul 1 priveşte 
comerţul şi, prin urmare, este bazat pe 
articolul 133 din tratat, în timp ce celelalte 
articole se bazează pe articolul 175 alineatul 
(1).

Or. pl

Justification

Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 41
Considerentul 13

(13) Obiectivul de a reduce expunerea la 
mercur prin interzicerea exportului şi 
obligaţia de stocare nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de către statele membre, 
având în vedere impactul asupra circulaţiei 
bunurilor şi asupra funcţionării pieţei 
comune, precum şi natura transfrontalieră a 
poluării cu mercur, putând fi realizat numai 
la nivel comunitar. Prin urmare, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 

(13) Obiectivul de a reduce expunerea la 
mercur prin interzicerea exportului şi 
obligaţia de stocare temporară înainte de 
eliminarea finală a acestuia sub formă 
solidificată, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, având 
în vedere impactul asupra circulaţiei 
bunurilor şi asupra funcţionării pieţei 
comune, precum şi natura transfrontalieră a 
poluării cu mercur, putând fi realizat numai 
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conformitate cu principiul subsidiarităţii 
enunţat în articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporţionalităţii, 
astfel cum este enunţat în respectivul articol, 
prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestui 
obiectiv.

la nivel comunitar. Prin urmare, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii 
enunţat în articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporţionalităţii, 
astfel cum este enunţat în respectivul articol, 
prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestui 
obiectiv.

Or. en

Justification

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 42
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011.

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 ianuarie 2008.

Or. de

Justification

The longer the delay in introducing the ban, the more mercury can be exported.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 43
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011.

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi ai mercurului cu o concentraţie de 
mercur de peste 5% procent de masă din 
Comunitate este interzis de la 1 iulie 2008.



AM\660672RO.doc 11/33 PE 386.671v01-00

RO

Or. en

Justification

Mercury and its compounds are highly toxic to humans and animals. Mercury compounds 
with a mercury concentration above 5% as well as cinnabar ore should also be included in 
the ban to avoid indirect exports of mercury. 

The biggest stocks of mercury are in the chlor-alkali industry. Pursuant to PARCOM 
Decision 90/3, mercury cells in that sector are to be phased by 2010. To wait with the export 
ban until 2011 is almost cynical, as it would allow all mercury decommissioned before that 
date to be exported, all too often with devastating consequences in third countries (e.g. open 
gold mining).

Amendament depus de Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendamentul 44
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011. 

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi ai mercurului cu un conţinut de 
mercur de peste 1% procent de masă din 
Comunitate este interzis de la 1 iulie 2008.

Or. en

Justification

The legislation should also contain export ban of cinnabar ore and mercury compounds.  
Mercury is one of the most dangerous metallic elements. And as the EU is the world's largest 
exporter of mercury, the ban should enter into force as soon as possible, at latest 1 July 2008.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 45
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011.

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
calomel (CAS RN 10112-91-1) din 
Comunitate este interzis de la 1 iulie 2010.

Or. en
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Justification

In order to lower the export of mercury, the mineral of the mercury, the cinnabar ore export 
should also be banned. The conversion of metallic mercury into calomel is cheap and easily 
feasible, calomel can readily be processed into metallic mercury at locations outside the EU, 
therefore the export of calomel should also be banned.

European Parliament resolution on the Community strategy concerning mercury 
(2005/2050(INI)) adopted in March 2006 requested export ban from 2010.

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 46
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011.

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi de mercur din Comunitate este 
interzis de la 1 ianuarie 2010.

Or. en

Amendament depus de Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendamentul 47
Articolul 1a (nou)

Exportul produselor care conţin mercur, 
care nu pot fi introduse pe piaţă în cadrul 
UE, este interzis de la 1 iulie 2008.

Or. en

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 48
Articolul 1a (nou)

Exportul produselor care conţin mercur, 
care nu pot fi introduse pe piaţă în cadrul 
Uniunii Europene, este interzis de la 1 
ianuarie 2009.
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Or. en

Justification

Same formulation as in the Measuring equipment Directive.

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 49
Articolul 1a (nou)

Exportul produselor care conţin mercur, a 
căror vânzare sau distribuire este interzisă 
în cadrul Uniunii Europene, este interzis de 
la 1 ianuarie 2010.

Or. en

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 50
Articolul 1a (nou)

Importul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi de mercur cu o concentraţie de 
mercur de peste 5% procent de masă din 
Comunitate este interzis de la 1 iulie 2008.

Or. en

Justification

The export ban should be complemented by a similar import ban applicable at the same time. 

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 51
Articolul 1b (nou)

 Importul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi de mercur în Comunitate este 
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interzis de la 1 ianuarie 2010.

Or. en

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 52
Articolul 1a (nou)

Importul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
calomel (CAS RN 10112-91-1) în 
Comunitate este interzis de la 1 iulie 2010.
Statele membre trebuie să îşi acoprere 
necesarul propriu de mercur din 
recuperări, deşeuri şi produse brute.

Or. en

Justification

Mercury import ban will ensure that EU mercury demands will be supplied from mercury 
recovery from wastes and raw products.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 53
Articolul 2

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor, mercurul provenit din
epurarea gazelor naturale şi mercurul derivat 
din operaţii de extracţie şi de fuziune a 
metalelor neferoase este stocat fără 
modificarea calităţii sau concentraţiei, în 
condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană 
şi pentru mediu.

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor sau care este extras din 
minereul de cinabru, mercurul recuperat 
prin epurarea gazelor naturale şi mercurul 
recuperat ca produs secundar prin operaţii 
de extracţie şi de fuziune a metalelor 
neferoase este stocat temporar, înainte de 
eliminarea finală a acestuia sub formă 
solidificată, fără modificarea calităţii sau 
concentraţiei, în condiţii de siguranţă pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu.

Or. en
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Justification

Significant amounts of cinnabar ore have already been extracted, but not yet processed 
further. To prevent the addition of further mercury to the market by the extraction of mercury 
from its ore, the storage obligation should be extended to such mercury. 

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be 
accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendamentul 54
Articolul 2

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor, mercurul provenit din epurarea 
gazelor naturale şi mercurul derivat din 
operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor 
neferoase este stocat fără modificarea 
calităţii sau concentraţiei, în condiţii de 
siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu.

De la data prevăzută la articolul 1, statele 
membre garantează că mercurul metalic 
care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor sau care este extras din 
minereul de cinabru, mercurul recuperat 
prin epurarea gazelor naturale şi mercurul 
recuperat ca produs secundar prin operaţii 
de extracţie şi de fuziune a metalelor 
neferoase este stocat şi, în cele din urmă 
eliminat în cadrul Comunităţii, în condiţii 
de siguranţă pentru sănătatea umană şi 
pentru mediu, în instalaţii adecvate pentru 
acest scop, însoţite de permisul 
corespunzător şi în urma efectuării unei 
evaluări a siguranţei, în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. en

Justification

The technology for safe disposal of liquid mercury is not commercially available yet. We 
would therefore consider that storage of the liquid mercury should only be temporary for the 
moment. As soon as the technology is available, the temporarily stored metallic mercury will 
have to be eventually disposed safely within the Community. 
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Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 55
Articolul 2

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor, mercurul provenit din
epurarea gazelor naturale şi mercurul derivat 
din operaţii de extracţie şi de fuziune a 
metalelor neferoase este stocat fără 
modificarea calităţii sau concentraţiei, în 
condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană 
şi pentru mediu. 

De la data prevăzută la articolul 1, statele 
membre garantează că mercurul metalic 
care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor sau care este extras din 
minereul de cinabru, mercurul recuperat 
prin epurarea gazelor naturale şi mercurul 
recuperat ca produs secundar prin operaţii 
de extracţie şi de fuziune a metalelor 
neferoase este stocat fără modificarea 
calităţii sau concentraţiei, în condiţii de 
siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu, în instalaţii adecvate pentru acest 
scop, însoţite de permisul corespunzător şi 
în urma efectuării unei evaluări a 
siguranţei, în conformitate cu prezentul 
regulament.
Înainte de utilizarea oricărei alternative, 
trebuie să se ia în considerare posibilitatea 
dezintegrării unui sit centralizat pentru 
depozitarea în condiţii de siguranţă a 
stocurilor existente de mercur metalic sau 
de mercur metalic secundar produs de 
industria europeană. 

Or. es

Justification

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 56
Articolul 2

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor, mercurul provenit din epurarea 
gazelor naturale şi mercurul derivat din 
operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor 

De la data prevăzută la articolul 1, mercurul 
metalic care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor, mercurul provenit din epurarea 
gazelor naturale şi mercurul derivat din 
operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor 
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neferoase este stocat fără modificarea 
calităţii sau concentraţiei, în condiţii de 
siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu.

neferoase este transportat şi stocat fără 
modificarea calităţii sau concentraţiei, în 
condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană 
şi pentru mediu.

Or. pl

Justification

In many cases, both storage and transport with appropriate safety precautions are an integral 
part of operations in the chlor-alkali, mining and smelting industries, one of whose objectives 
is to minimise the adverse impact of mercury on the environment and human health. 

Amendment by María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendamentul 57
Articolul 2 alineatul (1a) (nou)

Înainte de utilizarea oricărei alternative, 
trebuie să se ia în considerare posibilitatea 
folosirii sitului din Almadén pentru 
depozitarea în condiţii de siguranţă a 
stocurilor existente de mercur metalic sau 
de mercur metalic secundar obţinut de 
industria europeană, dar nu produsele care 
conţin mercur devenite deşeuri, ceea ce va 
permite, în acelaşi timp, folosirea 
infrastructurilor, a forţei de muncă şi a 
expertizei tehnologice care există deja 
acolo.

Or. es

Justification

Mercury must be stored safely in compliance with the rules of safe long-term environmental 
management. Parliament itself has already pointed out, in its resolution on the Community 
strategy concerning mercury, that 'consideration should be given to the possibility of using 
Almadén for the safe storage of the existing metallic mercury stocks or metallic mercury sub-
produced by industry all over Europe but not mercury-containing articles that have become 
waste, thus making use of the infrastructures, local manpower and technological expertise 
existing there'.
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Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 58
Articolul 2a (nou)

Eliminarea finală a mercurului sub formă 
lichidă este interzisă.

Or. en

Justification

The safety assessment for underground storage pursuant to Decision 2003/33/EC clearly 
stipulates for that for acceptance of waste  "containers and cavity lining should not be taken 
into account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited 
lifetime". As such, it becomes clear that final disposal of metallic mercury in liquid form is 
unacceptable. For reasons of clarity, this should be clearly stipulated in this regulation. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 59
Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic considerat deşeu poate fi
stocat în condiţii adecvate, conform uneia 
dintre următoarele opţiuni:

(1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic considerat deşeu este
stocat temporar în condiţii adecvate

(a) în mine de sare subterane adaptate 
pentru eliminarea deşeurilor;

(a) eliminat

(b) în instalaţii dedicate exclusiv şi echipate 
pentru stocarea temporară a mercurului 
metalic înainte de eliminarea finală a 
acestuia.

în instalaţii situate deasupra nivelului 
solului dedicate exclusiv şi echipate pentru 
stocarea temporară a mercurului metalic 
într-o formă recuperabilă înainte de 
eliminarea finală a acestuia sub formă 
solidificată.

Or. en

Justification

It is unclear from the proposal whether the Commission seeks to allow for storage of metallic 
mercury in underground salt mines or for its final disposal therein. All too often, storage in 
mines becomes de facto permanent. Out of sight, out of mind! However, final disposal of 
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liquid mercury in mines would not be acceptable and is in clear contradiction to Decision 
2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in underground storage "containers 
and cavity lining should not be taken into account when assessing the long-term risk of waste 
deposits because of their limited lifetime".

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 60
Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

(a) în mine de sare subterane adaptate 
pentru eliminarea deşeurilor; 

(a) în instalaţii subterane adaptate pentru 
eliminarea deşeurilor de mercur;

Or. en

Justification

Storage of waste mercury in a salt mine may not be feasible, but other sites such as anhydrite 
or mercury mines may be available and appropriate; more flexibility is needed to allow for 
these options.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 61
Articolul 3 alineatul (1) litera (ba) (nouă)

(ba) o instalaţie autorizată în conformitate 
cu Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluarii (PCIP), 
pentru producţia de clor (secţiunea 4.2(a) 
din anexa I la respectiva directivă) şi 
echipată, ca parte a respectivei instalaţii 
autorizate, pentru stocarea temporară a 
mercurului metalic înainte de eliminarea 
finală.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 62
Articolul 3 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la articolul 11 alineatul 
(1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, autorităţile responsabile cu 
stabilirea destinaţiei şi expedierea nu pot 
obiecta la adresa transporturilor de mercur 
metalic considerat deşeu pe motivul că 
expedierea sau eliminarea planificate nu 
sunt în conformitate cu măsurile luate pentru 
a pune în aplicare principiile de proximitate, 
prioritate de recuperare şi autosuficienţă.

(2) Prin derogare de la articolul 11 alineatul 
(1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, autorităţile responsabile cu 
stabilirea destinaţiei şi expedierea nu pot 
obiecta la adresa transporturilor de mercur 
metalic considerat deşeu şi destinat stocării 
temporare pe motivul că expedierea 
planificată nu este în conformitate cu 
măsurile luate pentru a pune în aplicare 
principiile de proximitate, prioritate de 
recuperare şi autosuficienţă.

Or. en

Justification

Metallic mercury should only be finally disposed of in solidified form. Processes for such 
solidification will only be available in a few years time. Until such processes are available, 
shipments of metallic mercury may only occur for purposes of temporary storage. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 63
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Evaluarea siguranţei care trebuie 
realizată în conformitate cu Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea într-o mină de 
sare subterană adaptată stocării deşeurilor 
acoperă în special riscurile suplimentare 
rezultate din natura şi comportamentul pe 
termen lung al mercurului metalic şi 
izolarea acestuia.

eliminat

Or. en
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Justification

All too often, storage in underground mines becomes permanent. Out of sight, out of mind! 
However, final disposal of liquid mercury in mines would not be acceptable and in clear 
contradiction to Decision 2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in 
underground storage "containers and cavity lining should not be taken into account when 
assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime". In light of the 
prohibition of such final disposal, there is no need to adapt the safety assessment of Decision 
2003/33/EC. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 64
Articolul 4 alineatul (2)

(2) O evaluare a siguranţei care să garanteze 
un nivel de protecţie a mediului echivalent 
cu nivelul asigurat de Decizia 2003/33/CE 
este efectuată şi prezentată autorităţii 
competente pentru stocarea temporară într-o 
instalaţie dedicată exclusiv şi echipată 
pentru stocarea mercurului metalic.

(2) O evaluare a siguranţei care să garanteze 
un nivel de protecţie a mediului echivalent 
cu nivelul asigurat de Decizia 2003/33/CE 
este efectuată şi prezentată autorităţii 
competente pentru stocarea temporară într-o 
instalaţie situată deasupra nivelului solului 
dedicată exclusiv şi echipată pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic într-o 
formă recuperabilă.

Or. en

Justification

It should be clearly specified that temporary storage of metallic mercury has to occur above 
ground in a retrievable form, to allow for its later final disposal following solidification.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 65
Articolul 4 alineatul (2)

(2) O evaluare a siguranţei care să garanteze 
un nivel de protecţie a mediului echivalent 
cu nivelul asigurat de Decizia 2003/33/CE 
este efectuată şi prezentată autorităţii 
competente pentru stocarea temporară într-o 
instalaţie dedicată exclusiv şi echipată 
pentru stocarea mercurului metalic.

(2) O evaluare a siguranţei care să garanteze 
un nivel de protecţie a sănătăţii şi a 
mediului echivalent cu nivelul asigurat de 
Decizia 2003/33/CE este efectuată şi 
prezentată autorităţii competente pentru 
stocarea temporară într-o instalaţie dedicată 
exclusiv şi echipată pentru stocarea 
mercurului metalic.
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Or. pl

Justification

Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation. 
The safety assessment should therefore also cover mercury's impact on health. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 66
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 
din Directiva 1999/31/CE pentru minele de 
sare subterane sau instalaţiile dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la inspecţii vizuale 
regulate ale containerelor şi instalarea de 
echipamente adecvate de detectare a 
vaporilor pentru detectarea scurgerilor.

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 
din Directiva 1999/31/CE pentru instalaţiile 
situate deasupra nivelului solului dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la inspecţii vizuale 
regulate ale containerelor şi instalarea de 
echipamente adecvate de detectare a 
vaporilor pentru detectarea scurgerilor.
Mercurul trebuie să poată fi recuperat  în 
vederea eliminării sale finale în condiţii de 
siguranţă.

Or. en

Justification

Temporary storage of metallic mercury should not take place in underground salt mines. It 
should only take place in dedicated facilities above ground in a retrievable form, to allow for 
its later final disposal following solidification.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 67
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 
din Directiva 1999/31/CE pentru minele de 
sare subterane sau instalaţiile dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la inspecţii vizuale 

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 
din Directiva 1999/31/CE pentru minele de 
sare subterane sau instalaţiile dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la controale vizuale şi 
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regulate ale containerelor şi instalarea de 
echipamente adecvate de detectare a 
vaporilor pentru detectarea scurgerilor.

analitice permanente ale containerelor şi 
instalarea de echipamente adecvate de 
detectare a vaporilor pentru detectarea 
scurgerilor.

Or. es

Justification

The checks on storage facilities must be on-going. Regular checks are not an acceptable 
option.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 68
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Pe durata stocării temporare, 
responsabilitatea aparţine proprietarului 
instalaţiei de stocare. Statele membre 
trebuie să instituie un fond pentru a 
garanta existenţa resurselor financiare 
necesare pentru menţinerea stocării 
provizorii şi, respectiv, pentru eliminarea 
finală a mercurului în condiţii de 
siguranţă. Fondul este creat pe baza unei 
contribuţii financiare din partea industriei 
cloralcanilor, proporţionale cu cantitatea 
de mercur expediat în vederea stocării 
temporare. Industriile care trimit spre 
stocare mercur metalic recuperat ca 
produs secundar prin epurarea gazelor 
naturale şi mercur recuperat din deşeuri 
sau ca produs secundar prin operaţii de 
extracţie şi de fuziune a metalelor 
neferoase, trebuie să contribuie în mod 
proporţional la acest fond. 
Când mercurul este expediat pentru 
eliminarea finală în conformitate cu 
articolul 5, statele membre îşi asumă 
responsabilitatea administrativă şi 
financiară a eliminării.

Or. es
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Justification

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 69
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Pe durata stocării temporare, 
responsabilitatea pentru stocarea în 
condiţii de siguranţă aparţine 
proprietarului instalaţiei de stocare. Statele 
membre instituie un fond pentru a garanta 
existenţa resurselor financiare necesare 
pentru eliminarea finală a mercurului în 
condiţii de siguranţă. Fondul este creat pe 
baza unor taxe aplicate industriei 
cloralcanilor, proporţionale cu cantitatea 
de mercur expediat în vederea stocării 
temporare. Când mercurul este expediat 
pentru eliminarea finală sub formă 
solidificată în conformitate cu articolul 5, 
statele membre îşi asumă responsabilitatea 
administrativă a eliminării.

Or. en

Justification

In line with the polluter pays principle, the financial responsibility of the safe final disposal 
should lie with the producers of the mercury waste.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 70
Articolul 4b (nou)

Articolul 4b

(1) Companiile care îşi desfăşoară 
activitatea în industria cloralcanilor trimit 
Comisiei Europene şi autorităţilor 
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competente din respectivele state membre 
următoarele date cu privire la declasarea 
mercurului într-un anumit an:
- estimarea exactă a cantităţii totale de 

mercur aflate încă în uz, 
- cantitatea de mercur recuperată ca 

urmare a închiderii sau a reconversiei 
instalaţiilor de cloralcani,

- cantitatea timisă către fiecare instalaţie 
de stocare temporară, 

- locaţia şi datele de contact ale tuturor 
instalaţiilor de stocare,

- transferurile către alte instalaţii de 
cloralcani din Uniunea Europeană 
pentru exploatarea celulelor 
permanente, 

- cantitatea stocată temporar sub 
responsabilitatea proprietarului iniţial, 
pentru exploatarea celulelor 
permanente.

(2) Companiile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectoarele industiale care 
obţin mercur prin epurarea gazelor 
naturale sau ca produs secundar, prin 
operaţii de extracţie şi de fuziune a 
metalelor neferoase, trebuie să furnizeze 
Comisiei Europene şi autorităţilor 
competente din respectivele statele membre 
urmăroarele date cu privire la mercurul 
obţinut într-un anumit an:  
- cantitatea de mercur obţinută, 
- cantitatea timisă către fiecare instalaţie 

de stocare temporară, 
- locaţia şi datele de contact ale tuturor 

instalaţiilor de stocare.
(3) Companiile respective trimit datele 
menţionate la alineatele (1) şi (2), după caz, 
mai întâi, până la data de 31 mai ...*, iar 
apoi, în fiecare an înainte de data de 31 
mai a anului respectiv. 
(4) Comisia face publice informaţiile 
cuprinse în alineatul (3), în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
* trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en
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Justification

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of 
mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring 
enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same 
should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to 
the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, 
and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in 
environmental matters for Community institutions.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 71
Articolul 5

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi industriile 
vizate. 

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi părţile 
interesate, până la 30 iunie 2010. 

Acest schimb de informaţii analizează în 
special eventuala necesitate de extindere a 
interzicerii exporturilor la compuşi ai 
mercurului şi produse care conţin mercur, 
de extindere a obligaţiei de stocare la 
mercurul metalic provenit din alte surse şi 
eventuala necesitate de a fixa termene 
pentru stocarea într-o instalaţie dedicată 
special şi echipată pentru stocarea temporară 
a mercurului metalic. 

Acest schimb de informaţii analizează în 
special necesitatea de extindere a obligaţiei 
de stocare la mercurul metalic provenit din 
alte surse şi necesitatea de a fixa termene 
pentru stocarea într-o mină subterană sau 
într-o instalaţie situată deasupra nivelului 
solului dedicată special şi echipată pentru 
stocarea temporară a mercurului metalic. 

Schimbul de informaţii analizează 
rezultatele examinării posibilităţii de 
folosirie a sitului din Almadén pentru 
depozitarea în condiţii de siguranţă a 
stocurilor existente de mercur metalic sau 
de mercur metalic secundar produs de 
industria europeană, în conformitate cu 
articolul 2 al prezentului regulament.

Or. es

Justification

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on 
the Community strategy concerning mercury.
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Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 72
Articolul 5

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi industriile 
vizate.

Comisia organizează un schimb permanent 
de informaţii între statele membre şi părţile 
interesate. Schimbul de informaţii are loc 
cel puţin odată pe an. Primul schimb de 
informaţii are loc înainte de 30 iunie 2009.

Acest schimb de informaţii analizează în 
special eventuala necesitate de extindere a 
interzicerii exporturilor la compuşi ai 
mercurului şi produse care conţin mercur, 
de extindere a obligaţiei de stocare la 
mercurul metalic provenit din alte surse şi
eventuala necesitate de a fixa termene 
pentru stocarea într-o instalaţie dedicată 
special şi echipată pentru stocarea temporară 
a mercurului metalic.

Acest schimb de informaţii analizează în 
special necesitatea de extindere a interzicerii 
exporturilor la compuşi ai mercurului cu o 
concentraţie de mercur sub 5% procent de 
masă, de extindere a obligaţiei de stocare la 
mercurul metalic provenit din alte surse, de a 
fixa termene pentru stocarea într-o instalaţie 
situată deasupra nivelului solului dedicată 
special şi echipată pentru stocarea temporară 
a mercurului metalic, într-o formă 
recuperabilă şi pntru o eliminare finală 
corespunzătoare a acestuia sub formă 
solidificată.

Or. en

Justification

It should be clarified that the exchange of information is a continuous process. It should look 
primarily at the issues not yet addressed by this regulation. 

Amendament depus de María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendamentul 73
Articolul 5 alineatul (2a) (nou)

Schimbul analizează rezultatele examinării 
posibilităţii de folosire a sitului din 
Almadén pentru depozitarea în condiţii de 
siguranţă a stocurilor existente de mercur 
metalic sau de mercur metalic secundar
produs de industria europeană, în 
conformitate cu articolul 2 al prezentului 
regulament.

Or. es



PE 386.671v01-00 28/33 AM\660672RO.doc

RO

Justification

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 74
Articolul 5a (nou)

Statele membre furnizează Comisiei în 
fiecare an, începând cu ...1, toate 
informaţiile relevante cu privire la 
mercurul declasat şi, în special: 
(a) estimarea cantităţii totale de mercur 
aflate încă în uz;
(b) cantitatea de mercur recuperată ca 
urmare a închiderii sau a reconversiei 
instalaţiilor de cloralcani;
(c) cantitatea de mercur trimisă către 
fiecare instalaţie de stocare;
(d) locaţia şi datele de contact ale tuturor 
instalaţiilor de stocare;
(e) transferul mercurului către alte 
instalaţii de cloralcani din Uniunea 
Europeană pentru exploatarea celulelor 
permanente; 
(f) cantitatea de mercur stocată temporar 
sub responsabilitatea proprietarului iniţial 
pentru exploatarea celulelor permanente.
1 un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului Regulament.

Or. en

Justification

It is important that this information is provided to the European Commission, to ensure 



AM\660672RO.doc 29/33 PE 386.671v01-00

RO

monitoring of the regulation and the safe storage of mercury. The section of the voluntary 
commitment from the chlor-alkali industry relating to provision of information to the 
Commission is included in the regulation itself. The voluntary agreement is, therefore, no 
longer necessary.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 75
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2014, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte de 
data stabilită în primul paragraf.

(2) Statele membre prezintă Comisie, până 
cel târziu la 30 noiembrie 2012, informaţii 
detaliate cu privire la propria utilizare şi 
comercializare de mercur, minereu de 
cinabru şi calomel. Acestea informează 
Comisia cu privire la aplicarea şi efectele 
asupra pieţei ale prezentului regulament pe 
teritoriile respective. Comisia publică 
informaţiile, într-un raport concis, în 
termen de un an de la transmiterea lor de 
către statele membre. La cererea Comisiei, 
statele membre prezintă aceste informaţii 
înainte de data stabilită în primul paragraf.

Or. en

Justification

Within the ban it is necessary to provide information as soon as possible to all stakeholders 
on the process of the ban.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 76
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2014, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte de 
data stabilită în primul paragraf.

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 31 decembrie 2011, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte de 
data stabilită în primul paragraf.

Or. de
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Justification

In line with the earlier amendment, the deadline for submitting the information should be 
brought forward.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendamentul 77
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2014, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte de 
data stabilită în primul paragraf.

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2011, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte de 
data stabilită în primul paragraf.

Or. en

Justification

If the export ban can enter into force as early as 2008, there is no reason to wait with the 
obligations of Member States to inform the Commission.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 78
Articolul 6 alineatul (3)

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara 
de destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic care intră în sau 
iese din Comunitate.

eliminat

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic comercializat între 
ţările din cadrul Comunităţii.

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic, minereul de 
cinabru şi compuşii de mercur o 
concentraţie de mercur de peste 5% procent 
de masă comercializaţi transfrontalier în
cadrul Comunităţii.
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Or. en

Justification

Point 3a: Correction of a technical error in the Commission proposal: in light of the 
proposed ban of exports of metallic mercury, it does not make sense to require Member States 
to report on metallic mercury leaving the Community. Similarly, if the amendments for an 
import ban as proposed inter alia by the rapporteur are adopted, there is no need for any 
reporting on metallic mercury entering the Community. 

Point 3b: Extension of the scope of the reporting in line with the extension of the scope of the 
export ban.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 79
Articolul 6 alineatul (3)

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic care intră în sau iese 
din Comunitate.

(a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic, minereul de 
cinabru şi calomelul care intră în sau ies din 
Comunitate.

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic comercializat între 
ţările din cadrul Comunităţii.

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic, minereul de 
cinabru şi calomelul comercializat 
transfrontalier în cadrul Comunităţii.

Or. en

Justification

Consequent to the amendment to article 1.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendamentul 80
Articolul 6 alineatul (3) litera (b)

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic comercializat între 

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de 
destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută 
pentru mercurul metalic, minereul de 
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ţările din cadrul Comunităţii. cinabru şi compuşii mercurului cu un 
conţinut de mercur de peste 1% procent de 
masă comercializaţi transfrontalier în
cadrul Comunităţii.

Or. en

Justification

The legislation should also contain export ban of cinnabar ore and mercury compounds.

Amendament depus de Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez 
Martínez

Amendamentul 81
Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

(2a) Cu şase luni inainte de intrarea în 
vigoare a interdicţiei la exporturi, în 
conformitate cu articolul 1 al prezentului 
regulament, Comisia evaluează eficeinţa şi 
impactul măsurilor de compensare adoptate 
pentru a permite zonei afectate să 
beneficieze de crearea unor alternative 
economice şi sociale viabile, până la 
închiderea minelor de mercur.

Or. es

Justification

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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