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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dimitrios Papadimoulis, Carl Schlyter

Predlog spremembe 25
Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra, 
cinabaritne rude, spojin živega srebra in
nekaterih proizvodov, ki vsebujejo živo 
srebro

Or. en

Obrazložitev

Prepovedan je le izvoz že prepovedanih proizvodov (Papadimoulis).

V skladu s spremembami člena 1 istega avtorja in poročevalca (Schlyter).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 26
Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra, 
cinabaritne rude, kalomela in nekaterih 
proizvodov, ki vsebujejo živo srebro

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 27
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 133 ter 
člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Dvojna pravna podlaga ni upravičena. Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je 
treba dvojno pravno podlago uporabljati le izjemoma, če je razvidno, da ima zakon hkrati več 
ciljev, od katerih nobeden ni sekundaren in posreden glede na druge. Vendar to v tem 
primeru ne drži, saj Komisija v obrazložitvenem memorandumu pojasnjuje, da ukrep temelji 
na cilju varovanja zdravja ljudi in okolja (člen 175 ES), ne pa na vidikih trgovinske politike 
(člen 133 ES).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 1

(1) Izpust živega srebra je priznan za 
nevarnost svetovne razsežnosti, ki 
utemeljuje ukrepanje na nacionalni, 

(1) Izpust živega srebra je priznan za 
nevarnost svetovne razsežnosti, ki 
utemeljuje ukrepanje na lokalni, nacionalni, 
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regionalni in svetovni ravni. regionalni in svetovni ravni.

Or. pl

Obrazložitev

Izpust živega srebra in nevarnost, ki jo predstavlja, vplivata ne le na makro ravni, ampak tudi 
in zlasti na mikro ravni. Lokalne oblasti so bistvena povezava v sistemu ravnanja z odpadki, 
ker so v praksi te oblasti tiste, ki so odgovorne za zagotavljanje varnega skladiščenja 
odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki, kot je živo srebro (glej Direktivo 75/442/EGS o 
odpadkih in Direktivo 91/689/EGS o nevarnih odpadkih).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Evropski parlament in Svet sta 
priznala okoljske in družbene težave, ki 
izhajajo iz zaprtja rudnikov živega srebra v 
okrožju Almadén (Španija), ter sta menila, 
da je priporočljivo sprejeti ustrezne 
izravnalne ukrepe, da se prizadetim 
območjem omogočijo primerne rešitve za 
lokalno okolje, zaposlitev in gospodarsko 
dejavnost. Poleg tega je v resoluciji z dne 
14. marca 2006 o strategiji Skupnosti glede 
živega srebra1 Evropski parlament menil, 
da bi bili rudniki v Almadénu primerna
lokacija za varno skladiščenje kovinskega 
živega srebra.
__________________
1 UL C 291 E, 30.11.2006, str. 128.

Or. es

Obrazložitev

Vključitev sklicevanja na Almadén, uveljavljenega proizvajalca živega srebra v Evropski 
uniji, in resolucije o celotni oceni strategije Skupnosti glede živega srebra, ki jo je sprejel 
Evropski parlament.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 4

(4) Izvoz kovinskega živega srebra iz 
Skupnosti je treba prepovedati, da se znatno 
zmanjša svetovna ponudba živega srebra.

(4) Izvoz kovinskega živega srebra, 
cinabaritne rude in kalomela iz Skupnosti 
je treba prepovedati, da se znatno zmanjša 
svetovna ponudba živega srebra.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Uvoz kovinskega živega srebra, 
cinabaritne rude in kalomela je treba 
prepovedati, da se zagotovita boljše 
varovanje zdravja ljudi in okolja v Evropski 
uniji.

Or. en

Obrazložitev

Uvoz živega srebra je treba prepovedati, da se zmanjša količina živega srebra v Evropi in 
spodbudi predelava iz odpadkov in surovin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Iz istega razloga je treba prepovedati 
tudi izvoz proizvodov, ki vsebujejo živo 
srebro in katerih dajanje na trg v Evropski 
uniji je že ali bo prepovedano.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz prepovedati je ustreznejši glede na to, da je nekaj mogoče urediti brez prepovedi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 6

(6) Za zagotovitev možnosti varnega 
skladiščenja živega srebra, ki se ne uporablja 
več v kloralkalni industriji, je primerno 
določiti odstopanje od člena 5(3)(a) 
Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih za 
nekatere vrste odlagališč ter opredeliti, da se 
merila iz oddelka 2.4 Priloge k Odločbi 
Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 
o določitvi meril in postopkov za 
sprejemanje odpadkov na odlagališčih na 
podlagi člena 16 in Priloge II k 
Direktivi 1999/31/ES ne uporabljajo za 
podzemno skladiščenje.

(6) Cilj Sklepa PARCOM št. 90/3 
(Konvencija o preprečevanju 
onesnaževanja morja iz kopenskih virov) je 
postopno opuščanje kloralkalnih obratov z 
živosrebrovimi celicami do leta 2010. Za 
zagotovitev možnosti varnega začasnega 
skladiščenja živega srebra, ki se ne uporablja 
več v kloralkalni industriji pred dokončno 
odstranitvijo v strjeni obliki, je primerno 
določiti odstopanje od člena 5(3)(a) 
Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih za 
nekatere vrste odlagališč ter opredeliti, da se 
merila iz oddelka 2.4 Priloge k Odločbi 
Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 
o določitvi meril in postopkov za 
sprejemanje odpadkov na odlagališčih na 
podlagi člena 16 in Priloge II k 
Direktivi 1999/31/ES ne uporabljajo za 
nadzemno skladiščenje in skladiščenje 
živega srebra, ki ga je mogoče varno vzeti iz 
skladišča.

Or. en

Obrazložitev

Živosrebrove celice v kloralkalni industrij so daleč največja zaloga živega srebra v EU. Zato 
je treba postopno opustiti živosrebrove celice v kloralkalni industriji v smislu Sklepa 
PARCOM št. 90/3. 

Kovinsko živo srebro je tekoče. Pojasniti je treba, da je sprejemljivo le začasno skladiščenje 
tekočega živega srebra. Njegova dokončna odstranitev mora biti le v strjeni obliki. Razvijajo 
se trgovske dejavnosti za strditev kovinskega živega srebra in pričakuje se, da bodo na voljo v 
nekaj letih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Za zaščito zdravja ljudi in okolja se 
živo srebro ne sme dokončno odstraniti v 
tekoči obliki. 

Or. en

Obrazložitev

Ocena varnosti za podzemno skladiščenje v skladu z Odločbo 2003/33/ES jasno določa, da se 
za sprejemanje odpadkov „pri ocenjevanju dolgoročnih tveganj odlaganja odpadkov ne sme 
upoštevati zabojnikov in njihovih oblog, ker imajo omejeno življenjsko dobo“. Tako je jasno, 
da je dokončna odstranitev kovinskega živega srebra v tekoči obliki nesprejemljiva. Zaradi 
jasnosti mora to biti jasno določeno v tej uredbi. Razvijajo se trgovske dejavnosti za strditev 
kovinskega živega srebra in pričakuje se, da bodo na voljo v nekaj letih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 7

(7) Za zagotovitev skladiščenja, ki je varno 
za zdravje ljudi in okolje, morajo oceno 
varnosti, ki jo je treba izvesti za podzemno 
skladiščenje v skladu z 
Odločbo 2003/33/ES, dopolnjevati posebne 
zahteve, ocena varnosti pa se mora
uporabljati tudi za skladiščenje, ki ne poteka 
pod zemljo.

(7) Za zagotovitev začasnega skladiščenja, 
ki je varno za zdravje ljudi in okolje, je treba
oceno varnosti, ki jo je treba izvesti za 
podzemno skladiščenje v skladu z 
Odločbo 2003/33/ES, uporabljati tudi za 
nadzemno skladiščenje in skladiščenje 
živega srebra, ki ga je mogoče varno vzeti iz 
skladišča.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s spremembo člena 3 istega avtorja. Skladiščenje tekočega 
živega srebra v rudnikih ustvarja tveganje, da bo to dejansko dokončna odstranitev. To ne bi 
bilo sprejemljivo, prav tako pa ne v skladu z varnostnimi določbami direktive o odlagališčih. 
Skladiščenje mora biti le začasno in le nadzemno ter takšno, da je mogoče živo srebro varno 
vzeti iz skladišča.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Kloralkalna industrija mora vse 
ustrezne podatke, povezane z razgradnjo 
živosrebrovih celic v njihovih obratih, 
poslati Evropski komisiji in pristojnim 
organom zadevnih držav članic, da se 
olajša izvajanje uredbe. Industrijski 
sektorji, ki živo srebro pridobijo pri 
čiščenju zemeljskega plina ali kot stranski 
proizvod pri pridobivanju rud barvnih 
kovin in taljenju morajo ustrezne podatke
prav tako poslati Evropski komisiji in 
pristojnim organom zadevnih držav članic. 
Komisija mora te informacije javno 
objaviti.

Or. en

Obrazložitev

Kloralkalna industrija se je prostovoljno zavezala, da bo Evropski komisiji predložila podatke 
o razgradnji živosrebrovih celic. Vseeno so ti podatki bistveni za zagotavljanje izvajanja 
uredbe in morajo biti zato vključeni v to uredbo. Enako mora veljati za druge industrijske 
sektorje, ki pridobivajo živo srebro. Podatke je treba predložiti Evropski komisiji in 
pristojnim organom zadevnih držav članic ter morajo biti javno dostopni v skladu z uredbo o 
dostopu do okoljskih zadev za institucije Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 8

(8) Primerno je organizirati izmenjavo 
informacij, da se oceni, ali je treba sprejeti 
dopolnilne ukrepe za izvoz in skladiščenje 
živega srebra brez poseganja v pravila o 
konkurenci iz Pogodbe, zlasti člena 81.

(8) Primerno je organizirati izmenjavo 
informacij z vsemi zainteresiranimi stranmi, 
da se oceni, ali je treba sprejeti dopolnilne 
ukrepe za uvoz, izvoz, začasno skladiščenje 
ter dokončno odstranitev živega srebra, 
njegovih spojin in proizvodov, ki vsebujejo 
živo srebro, brez poseganja v pravila o 
konkurenci iz Pogodbe, zlasti člena 81.

Or. en
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Obrazložitev

Vse zainteresirane strani morajo sodelovati pri izmenjavi informacij v zvezi s tem, ali je treba 
sprejeti dopolnilne ukrepe. To mora vključevati tudi uvoz in dokončno odstranitev živega 
srebra ter določbe o spojinah živega srebra in proizvodih, ki vsebujejo živo srebro.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 9

(9) Države članice morajo predložiti 
informacije o dovoljenjih, izdanih za 
naprave za skladiščenje, uporabi instrumenta 
in njegovih učinkih na trgu ter tako 
omogočiti pravočasno oceno instrumenta.

(9) Države članice morajo predložiti 
informacije o dovoljenjih, izdanih za 
naprave za začasno skladiščenje, uporabi 
instrumenta in njegovih učinkih na trgu ter 
tako omogočiti pravočasno oceno 
instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba, da je mogoče le začasno skladiščenje živega srebra.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 12

(12) Uredba vključuje trgovinski element in 
elemente, ki temeljijo na vidikih okoljske 
politike. Člen 1 je povezan s trgovino in 
zato temelji na členu 133 Pogodbe, drugi 
členi pa temeljijo na členu 175(1).

(12) Uredba temelji na vidikih varovanja 
zdravja ljudi in okolja.

Or. en

Obrazložitev

Dvojna pravna podlaga ni upravičena. Prvič, Komisija v obrazložitvenem memorandumu 
trdi, da ukrep temelji na cilju varovanja zdravja ljudi in okolja (člen 175), ne pa na vidikih 
trgovinske politike (člen 133). Drugič, sklicevanje na nedavno sodbo Sodišča Evropskih 
skupnosti v zvezi z Rotterdamsko konvencijo, ki podpira dvojno pravno podlago, je 
neustrezno. Rotterdamska konvencija vzpostavlja trgovinsko ureditev – ta uredba vzpostavlja 
prepoved trgovanja, kar je velika razlika.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 12

(12) Uredba vključuje trgovinski element in 
elemente, ki temeljijo na vidikih okoljske 
politike. Člen 1 je povezan s trgovino in zato 
temelji na členu 133 Pogodbe, drugi členi pa 
temeljijo na členu 175(1).

(12) Uredba vključuje trgovinski element in 
elemente, ki temeljijo na vidikih okoljske 
politike in varovanja zdravja. Člen 1 je 
povezan s trgovino in zato temelji na 
členu 133 Pogodbe, drugi členi pa temeljijo 
na členu 175(1).

Or. pl

Obrazložitev

Politika varovanja zdravja je v tej uredbi enako pomembna kot okoljska politika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 13

(13) Ker države članice cilja zmanjšanja 
izpostavljenosti živemu srebru s prepovedjo 
izvoza in obveznostjo skladiščenja zaradi 
vpliva na pretok blaga in delovanja 
skupnega trga ter čezmejne narave 
onesnaževanja z živim srebrom ne morejo 
doseči v zadostnem obsegu, se lahko ta cilj 
doseže le na ravni Skupnosti. Zato lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz istega člena ta 
uredba ne presega okvira, potrebnega za 
dosego tega cilja –

(13) Ker države članice cilja zmanjšanja 
izpostavljenosti živemu srebru s prepovedjo 
izvoza in obveznostjo začasnega 
skladiščenja pred dokončno odstranitvijo v 
strjeni obliki zaradi vpliva na pretok blaga 
in delovanja skupnega trga ter čezmejne 
narave onesnaževanja z živim srebrom ne 
morejo doseči v zadostnem obsegu, se lahko 
ta cilj doseže le na ravni Skupnosti. Zato 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. 
V skladu z načelom sorazmernosti iz istega 
člena ta uredba ne presega okvira, 
potrebnega za dosego tega cilja –

Or. en

Obrazložitev

Kovinsko živo srebro je tekoče. Pojasniti je treba, da je sprejemljivo le začasno skladiščenje 
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tekočega živega srebra. Njegova dokončna odstranitev mora biti le v strjeni obliki. Razvijajo 
se trgovske dejavnosti za strditev kovinskega živega srebra in pričakuje se, da bodo na voljo v 
nekaj letih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 42
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6) iz Skupnosti je prepovedan 
od 1. julija 2011.

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6) iz Skupnosti je prepovedan 
od 1. januarja 2008.

Or. de

Obrazložitev

Poznejša bo uvedba prepovedi, več živega srebra se bo lahko izvozilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 43
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) iz Skupnosti je 
prepovedan od 1. julija 2011.

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), cinabaritne rude in spojin 
živega srebra s koncentracijo živega srebra 
nad 5 % mase na maso (m/m) iz Skupnosti 
je prepovedan od 1. julija 2008.

Or. en

Obrazložitev

Živo srebro in njegove spojine so zelo strupeni za ljudi in živali. Tudi spojine živega srebra s 
koncentracijo živega srebra nad 5 % in cinabaritno rudo je treba vključiti v prepoved, da se 
prepreči posreden izvoz živega srebra. 

Največje zaloge živega srebra ima kloralkalna industrija. V skladu s Sklepom PARCOM 
št. 90/3 je treba živosrebrove celice v tem sektorju postopno odpraviti do leta 2010. Odlašanje 
s prepovedjo izvoza do leta 2011 je skoraj brezobzirno, saj bi omogočilo izvoz vsega do takrat 
razgrajenega živega srebra prepogosto s katastrofalnimi posledicami za tretje države (npr. 
nenadzorovano pridobivanje zlata).
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 44
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6) iz Skupnosti je prepovedan 
od 1. julija 2011. 

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), cinabaritne rude in spojin 
živega srebra z vsebnostjo živega srebra nad 
1 % mase na maso (m/m) iz Skupnosti je 
prepovedan od 1. julija 2008.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja mora prav tako vključevati prepoved izvoza cinabaritne rude in spojin živega 
srebra. Živo srebro je eden od najnevarnejših kovinskih elementov. Ker je EU največja 
izvoznica živega srebra na svetu, mora prepoved začeti veljati čim prej, vendar najpozneje 
1. julija 2008.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 45
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) iz Skupnosti je 
prepovedan od 1. julija 2011.

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
kalomela (CAS RN 10112-91-1) iz 
Skupnosti je prepovedan od 1. julija 2010.

Or. en

Obrazložitev

Za zmanjšanje izvoza živega srebra je treba prepovedati tudi izvoz cinabaritne rude, ki je 
mineral živega srebra. Pretvorba kovinskega živega srebra v kalomel je poceni in lahko 
izvedljiva, kalomel pa je mogoče brez težav predelati v kovinsko živo srebro na lokacijah 
zunaj EU, zato je treba prepovedati tudi izvoz kalomela.

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji Skupnosti glede živega srebra
(2005/2050/INI), sprejeta marca 2006, je zahtevala prepoved izvoza od leta 2010.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 46
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) iz Skupnosti je 
prepovedan od 1. julija 2011.

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), cinabaritne rude in spojin 
živega srebra iz Skupnosti je prepovedan od 
1. januarja 2010.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 47
Člen 1 a (novo)

Izvoz proizvodov, ki vsebujejo živo srebro in 
se ne smejo dajati na trg v EU, je 
prepovedan od 1. julija 2008.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 48
Člen 1 a (novo)

Izvoz proizvodov, ki vsebujejo živo srebro in 
se ne smejo dajati na trg v Evropski uniji, je 
prepovedan od 1. januarja 2009.

Or. en

Obrazložitev

Enako besedilo kot v direktivi o merilni opremi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 49
Člen 1 a (novo)
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Izvoz proizvodov, ki vsebujejo živo srebro in 
je prepovedana njihova prodaja ali 
distribucija v Evropski uniji, je prepovedan 
od 1. januarja 2010.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 50
Člen 1 a (novo)

Uvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
spojin živega srebra s koncentracijo živega 
srebra nad 5 % mase na maso (m/m) v 
Skupnost je prepovedan od 1. julija 2008.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved izvoza mora dopolnjevati podobna prepoved uvoza, ki se uporablja hkrati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 51
Člen 1 b (novo)

Uvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
spojin živega srebra v Skupnost je 
prepovedan od 1. januarja 2010.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 52
Člen 1 a (novo)

Uvoz kovinskega živega srebra (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
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kalomela (CAS RN 10112-91-1) v Skupnost 
je prepovedan od 1. julija 2010.
Države članice morajo zadovoljiti lastno 
povpraševanje po živem srebru s predelavo 
iz odpadkov in surovin.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved uvoza živega srebra bo zagotovila, da bo povpraševanje EU po živem srebru 
zadovoljeno s predelavo živega srebra iz odpadkov in surovin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 53
Člen 2

Od datuma iz člena 1 se skladišči kovinsko 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
pri takšni kakovosti in koncentraciji ter tako, 
da je varno za zdravje ljudi in okolje.

Od datuma iz člena 1 se začasno pred 
dokončno odstranitvijo v strjeni obliki 
skladišči kovinsko živo srebro, ki se ne 
uporablja več v kloralkalni industriji ali se 
pridobi iz cinabaritne rude, živo srebro, 
pridobljeno pri čiščenju zemeljskega plina, 
in živo srebro, pridobljeno kot stranski 
proizvod pri pridobivanju rud barvnih kovin 
in taljenju, pri takšni kakovosti in 
koncentraciji ter tako, da je varno za zdravje 
ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Pridobljene so bile že velike količine cinabaritne rude, vendar še niso bile dodatno obdelane. 
Za preprečevanje dajanja na trg dodatnega živega srebra, pridobljenega iz njegove rude, je 
treba razširiti obveznost skladiščenja tudi za to vrsto živega srebra. 

Kovinsko živo srebro je tekoče. Pojasniti je treba, da je sprejemljivo le začasno skladiščenje 
tekočega živega srebra. Njegova dokončna odstranitev mora biti le v strjeni obliki. Razvijajo 
se trgovske dejavnosti za strditev kovinskega živega srebra in pričakuje se, da bodo na voljo v 
nekaj letih.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 54
Člen 2

Od datuma iz člena 1 se skladišči kovinsko 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
pri takšni kakovosti in koncentraciji ter
tako, da je varno za zdravje ljudi in okolje.

Od datuma iz člena 1 države članice 
zagotovijo, da se skladišči kovinsko živo 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji ali se pridobi iz cinabaritne rude, 
živo srebro, pridobljeno pri čiščenju 
zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
ter se sčasoma odstrani v Skupnosti tako, da 
je varno za zdravje ljudi in okolje, v 
ustreznih napravah, ki izpolnjujejo merila, 
z oceno varnosti in ustreznim dovoljenjem v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Tehnologija za varno odstranjevanje tekočega živega srebra še ni dostopna na tržišču. Zato 
menimo, da mora biti skladiščenje tekočega živega srebra zdaj le začasno. Takoj ko bo 
tehnologija na voljo, bo treba začasno skladiščeno kovinsko živo srebro sčasoma varno 
odstraniti v Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 55
Člen 2

Od datuma iz člena 1 se skladišči kovinsko 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
pri takšni kakovosti in koncentraciji ter tako, 
da je varno za zdravje ljudi in okolje. 

Od datuma iz člena 1 države članice 
zagotovijo, da se kovinsko živo srebro, ki se 
ne uporablja več v kloralkalni industriji ali
se pridobi iz cinabaritne rude, živo srebro, 
pridobljeno pri čiščenju zemeljskega plina, 
in živo srebro, pridobljeno kot stranski 
proizvod pri pridobivanju rud barvnih kovin 
in taljenju, skladišči pri takšni kakovosti in 
koncentraciji ter tako, da je varno za zdravje 
ljudi in okolje, v ustreznih napravah, ki 
izpolnjujejo merila, z oceno varnosti in 
ustreznim dovoljenjem v skladu s to uredbo.

Pred kakršno koli drugo možnostjo je treba 
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razmisliti o možnosti določitve 
centralizirane lokacije za varno 
skladiščenje sedanjih zalog kovinskega 
živega srebra ali sekundarnega kovinskega 
živega srebra, ki ga pridobiva evropska 
industrija.

Or. es

Obrazložitev

Skladno s pristopom, ki ga je odobril Parlament v resoluciji z dne 14. marca 2006 o strategiji 
Skupnosti glede živega srebra.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 56
Člen 2

Od datuma iz člena 1 se skladišči kovinsko 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
pri takšni kakovosti in koncentraciji ter tako, 
da je varno za zdravje ljudi in okolje.

Od datuma iz člena 1 se kovinsko živo 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
prevaža in skladišči pri takšni kakovosti in 
koncentraciji ter tako, da je varno za zdravje 
ljudi in okolje.

Or. pl

Obrazložitev

V veliko primerih sta skladiščenje in prevoz z ustreznimi varnostnimi ukrepi sestavni del
dejavnosti v kloralkalnih in rudarskih industrijah ter industrijah za taljenje, katerih cilj je 
med drugim zmanjšanje škodljivih vplivov živega srebra na okolje in zdravje ljudi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog spremembe 57
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Pred kakršno koli drugo možnostjo je treba 
razmisliti o možnosti uporabe rudnikov v 
okrožju Almadén za varno skladiščenje 
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sedanjih zalog kovinskega živega srebra ali 
sekundarnega kovinskega živega srebra, ki 
ga pridobiva industrija po vsej Evropi, ne 
pa tudi izdelkov, ki vsebujejo živo srebro in 
so postali odpadki, ter tako izkoristiti 
infrastrukturo, lokalno delovno silo in 
tehnološko strokovno znanje, ki je na voljo 
na kraju samem.

Or. es

Obrazložitev

Živo srebro je treba skladiščiti varno v skladu s pravili o varnem dolgoročnem ravnanju z 
okoljem. Parlament je v resoluciji o strategiji Skupnosti glede živega srebra že poudaril, da 
„je treba razmisliti o možnosti uporabe rudnikov v okrožju Almadén za varno skladiščenje 
sedanjih zalog kovinskega živega srebra ali sekundarnega kovinskega živega srebra, ki ga 
pridobiva industrija po vsej Evropi, ne pa tudi izdelkov, ki vsebujejo živo srebro in so postali 
odpadki, ter tako izkoristiti infrastrukturo, delovno silo in tehnološko strokovno znanje, ki je 
na voljo na kraju samem“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 58
Člen 2 a (novo)

Dokončna odstranitev živega srebra v 
tekoči obliki je prepovedana.

Or. en

Obrazložitev

Ocena varnosti za podzemno skladiščenje v skladu z Odločbo 2003/33/ES jasno določa, da se 
za sprejemanje odpadkov „pri ocenjevanju dolgoročnih tveganj odlaganja odpadkov ne sme 
upoštevati zabojnikov in njihovih oblog, ker imajo omejeno življenjsko dobo“. Tako je jasno, 
da je dokončna odstranitev kovinskega živega srebra v tekoči obliki nesprejemljiva. Zaradi 
jasnosti mora to biti jasno določeno v tej uredbi. Razvijajo se trgovske dejavnosti za strditev 
kovinskega živega srebra in pričakuje se, da bodo na voljo v nekaj letih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 59
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Z odstopanjem od člena 5(3)(a) Direktive 
1999/31/ES se lahko kovinsko živo srebro, 
ki se šteje za odpadek, skladišči v ustreznem 
zaprtem sistemu v enem od naslednjih 
objektov:

1. Z odstopanjem od člena 5(3)(a) Direktive 
1999/31/ES se kovinsko živo srebro, ki se 
šteje za odpadek, začasno skladišči v 
ustreznem zaprtem sistemu v

(a) podzemnem rudniku soli, prilagojenem 
za odlaganje odpadkov;

(a) črtano

(b) napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju živega srebra pred 
dokončno odstranitvijo in je za to 
opremljena.

nadzemnih napravah, ki so izključno 
namenjene začasnemu skladiščenju živega 
srebra, ki ga je mogoče varno vzeti iz 
skladišča, pred dokončno odstranitvijo v 
strjeni obliki in so za to opremljene.

Or. en

Obrazložitev

Iz predloga ni jasno, ali Komisija poskuša dovoliti skladiščenje kovinskega živega srebra v 
podzemnih rudnikih soli ali njegovo dokončno odstranitev vanje. Skladiščenje v rudnikih 
preveč pogosto dejansko postane stalno. Daleč od oči, daleč od srca! Kljub temu dokončna 
odstranitev tekočega živega srebra v rudnikih ni sprejemljiva ter je v jasnem nasprotju z 
Odločbo 2003/33/ES, ki določa, da se za sprejemanje odpadkov v podzemno skladiščenje „pri 
ocenjevanju dolgoročnih tveganj odlaganja odpadkov ne sme upoštevati zabojnikov in 
njihovih oblog, ker imajo omejeno življenjsko dobo“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 60
Člen 3, odstavek 1, točka (a)

(a) podzemnem rudniku soli, prilagojenem 
za odlaganje odpadkov; 

(a) podzemni napravi, prilagojeni za 
odlaganje odpadkov živega srebra;

Or. en

Obrazložitev

Skladiščenje odpadkov živega srebra v rudniku soli morda ni izvedljivo, vendar bi bile lahko 
ustrezne in na voljo druge lokacije, kot so rudniki anhidrida ali živega srebra; za omogočanje 
teh možnosti je potrebna večja prilagodljivost.
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Amendment by Martin Callanan

Amendment 61
Article 3, paragraph 1, point (b) a (new)

(ba) an installation permitted under the 
Integrated Pollution and Control (IPPC) 
Directive (96/61/EC) for the production of 
chlorine (section 4.2(a) of Annex I to that 
Directive) and equipped, as a part of that 
permitted installation, for the temporary 
storage of metallic mercury pending its 
final disposal.

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 
(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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 62
Člen 3, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 11(1)(a) Uredbe 
(ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta pristojni organi ciljne države in 
države odpreme ne smejo ugovarjati 
pošiljkam kovinskega živega srebra, ki se 
šteje za odpadek, iz razlogov, da predvidena 
pošiljka ali odstranjevanje ni v skladu z 
ukrepi, sprejetimi za izvajanje načel bližine, 
prednosti predelave in samozadostnosti.

2. Z odstopanjem od člena 11(1)(a) Uredbe 
(ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta pristojni organi ciljne države in 
države odpreme ne smejo ugovarjati 
pošiljkam kovinskega živega srebra, ki se 
šteje za odpadek in je namenjeno
začasnemu skladiščenju, iz razlogov, da 
predvidena pošiljka ni v skladu z ukrepi, 
sprejetimi za izvajanje načel bližine, 
prednosti predelave in samozadostnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Kovinsko živo srebro je treba dokončno odstraniti le v strjeni obliki. Postopki za tako strditev
bodo na voljo v nekaj letih. Dokler taki postopki niso na voljo, so lahko pošiljke kovinskega 
živega srebra le za namene začasnega skladiščenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 63
Člen 4, odstavek 1

1. Ocena varnosti, ki jo je treba v skladu z 
Odločbo 2003/33/ES izvesti za skladiščenje 
v podzemnem rudniku soli, prilagojenem za 
skladiščenje odpadkov, vključuje zlasti 
dodatna tveganja zaradi narave in 
dolgoročnega obnašanja kovinskega živega 
srebra ter zadrževanja kovinskega živega 
srebra.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skladiščenje v podzemnih rudnikih preveč pogosto postane stalno. Daleč od oči, daleč od 
srca! Kljub temu dokončna odstranitev tekočega živega srebra v rudnikih ni sprejemljiva ter 
je v jasnem nasprotju z Odločbo 2003/33/ES, ki določa, da se za sprejemanje odpadkov v 
podzemno skladiščenje „pri ocenjevanju dolgoročnih tveganj odlaganja odpadkov ne sme 
upoštevati zabojnikov in njihovih oblog, ker imajo omejeno življenjsko dobo“. Glede na 
prepoved take dokončne odstranitve prilagoditev ocene varnosti iz Odločbe 2003/33/ES ni 
potrebna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 64
Člen 4, odstavek 2

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako raven 
varovanja okolja, kot je zagotovljena v 
skladu z Odločbo 2003/33/ES, se izvede in 
predloži pristojnemu organu v primeru 
začasnega skladiščenja v napravi, ki je 
izključno namenjena skladiščenju 
kovinskega živega srebra in je za to 
opremljena.

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako raven 
varovanja okolja, kot je zagotovljena v 
skladu z Odločbo 2003/33/ES, se izvede in 
predloži pristojnemu organu za začasno 
skladiščenje v nadzemni napravi, ki je 
izključno namenjena začasnemu 
skladiščenju kovinskega živega srebra, ki ga 
je mogoče varno vzeti iz skladišča, in je za 
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to opremljena.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti določeno, da je treba kovinsko živo srebro, ki ga je mogoče varno vzeti iz 
skladišča, začasno skladiščiti nad zemljo, da se omogoči njegova poznejša dokončna 
odstranitev po strditvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 65
Člen 4, odstavek 2

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako raven 
varovanja okolja, kot je zagotovljena v 
skladu z Odločbo 2003/33/ES, se izvede in 
predloži pristojnemu organu v primeru 
začasnega skladiščenja v napravi, ki je 
izključno namenjena skladiščenju 
kovinskega živega srebra in je za to 
opremljena.

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako raven 
varovanja zdravja in varovanja okolja, kot 
je zagotovljena v skladu z Odločbo 
2003/33/ES, se izvede in predloži 
pristojnemu organu v primeru začasnega 
skladiščenja v napravi, ki je izključno 
namenjena skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena.

Or. pl

Obrazložitev

Politika varovanja zdravja je v tej uredbi enako pomembna kot okoljska politika. Ocena 
varnosti mora zato vključevati tudi vpliv živega srebra na zdravje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 66
Člen 4, odstavek 3

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za podzemni rudnik soli ali
napravo, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena, vključuje 
zahteve za redne vizualne preglede posod in 
namestitev ustrezne opreme za odkrivanje 
hlapov, ki omogoča odkritje iztekanja.

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za nadzemno napravo, ki je 
izključno namenjena začasnemu 
skladiščenju kovinskega živega srebra in je 
za to opremljena, vključuje zahteve za redne 
vizualne preglede posod in namestitev 
ustrezne opreme za odkrivanje hlapov, ki 
omogoča odkritje iztekanja. Živo srebro je 
mogoče varno vzeti iz skladišča in ga varno 
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dokončno odstraniti.

Or. en

Obrazložitev

Kovinsko živo srebro se ne sme začasno skladiščiti v podzemnih rudnikih soli. Skladiščiti ga 
je treba le v za to namenjenih nadzemnih napravah v obliki, v kateri ga je mogoče varno vzeti 
iz skladišča, da se omogoči njegova poznejša dokončna odstranitev po strditvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 67
Člen 4, odstavek 3

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za podzemni rudnik soli ali 
napravo, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena, vključuje 
zahteve za redne vizualne preglede posod in 
namestitev ustrezne opreme za odkrivanje 
hlapov, ki omogoča odkritje iztekanja.

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za podzemni rudnik soli ali 
napravo, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena, vključuje 
zahteve za stalna vizualna in analitska
preverjanja posod in namestitev ustrezne 
opreme za odkrivanje hlapov, ki omogoča 
odkritje iztekanja.

Or. es

Obrazložitev

Preverjanja v napravah za skladiščenje morajo biti stalna. Redna preverjanja niso 
sprejemljiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 68
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
V času začasnega skladiščenja je 
odgovoren lastnik naprave za skladiščenje. 
Države članice morajo ustanoviti sklad, da 
se zagotovijo finančna sredstva za 
ohranitev začasnega skladiščenja in varno 
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dokončno odstranitev živega srebra. Sklad 
se ustanovi na podlagi finančnega 
prispevka kloralkalne industrije 
sorazmerno s količino živega srebra, 
namenjeno za začasno skladiščenje. 
Industrije, ki kovinsko živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno iz odpadkov ali kot stranski 
proizvod pri pridobivanju rud barvnih 
kovin in taljenju, pošiljajo za skladiščenje, 
morajo prav tako sorazmerno prispevati k 
temu skladu. 
Ko je treba živo srebro dokončno odstraniti
v skladu s členom 5, države članice 
prevzamejo upravno in finančno 
odgovornost za odstranitev.

Or. es

Obrazložitev

Skladno s pristopom, ki ga je odobril Parlament v resoluciji z dne 14. marca 2006 o strategiji
Skupnosti glede živega srebra.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 69
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
V času začasnega skladiščenja je za varno 
skladiščenje odgovoren lastnik naprave za 
skladiščenje. Države članice ustanovijo 
sklad, da se zagotovijo finančna sredstva za 
varno dokončno odstranitev živega srebra. 
Sklad se v celoti ustanovi s finančnim 
prispevkom kloralkalne industrije 
sorazmerno s količino živega srebra, 
namenjeno za začasno skladiščenje. Ko je 
treba živo srebro dokončno odstrani v 
strjeni obliki, države članice prevzamejo 
upravno odgovornost za odstranitev.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, morajo biti proizvajalci odpadkov 
živega srebra finančno odgovorni za varno dokončno odstranitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 70
Člen 4 b (novo)

Člen 4b

1. Družbe, ki so povezane s kloralkalno 
industrijo, Evropski komisiji in pristojnim 
organom zadevnih držav članic pošljejo 
naslednje podatke v zvezi z razgradnjo 
živega srebra v določenem letu:
– najboljšo oceno skupne količine živega 

srebra, ki je še vedno v uporabi,
– količino živega srebra, pridobljenega 

zaradi zaprtja ali preusmeritve 
kloralkalnih obratov,

– količino, ki je bila poslana v posamezne 
naprave za začasno skladiščenje,

– podrobnosti o lokaciji in podatke, 
potrebne za navezavo stikov, za vse 
naprave za skladiščenje,

– premestitve v druge kloralkalne obrate v 
Evropski uniji za postopek ohranjanja 
celic,

– količino, ki je začasno skladiščena na 
odgovornost prvotnega lastnika, za 
postopek ohranjanja celic.

2. Zadevne družbe v industrijskih sektorjih, 
ki živo srebro pridobivajo pri čiščenju 
zemeljskega plina ali kot stranski proizvod 
pri pridobivanju rud barvnih kovin in 
taljenju, Evropski komisiji in pristojnim 
organom zadevnih držav članic predložijo 
naslednje podatke v zvezi z živim srebrom, 
pridobljenim v določenem letu:
– količino pridobljenega živega srebra,
– količino, ki je bila poslana v posamezne 

naprave za začasno skladiščenje,
– podrobnosti o lokaciji in podatke, 

potrebne za navezavo stikov, za vse 
naprave za skladiščenje.
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3. Zadevne družbe prvič pošljejo podatke iz 
odstavkov 1 in 2, kot se uporabljajo, do 
31. maja ...* in nato vsako leto pred 
31. majem navedenega leta.
4. Komisija podatke iz odstavka 3 javno 
objavi v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1367/2006.
*Leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Kloralkalna industrija se je prostovoljno zavezala, da bo Evropski komisiji predložila podatke 
o razgradnji živosrebrovih celic. Vseeno so ti podatki bistveni za zagotavljanje izvajanja 
uredbe in morajo biti zato vključeni v to uredbo. Enako mora veljati za druge industrijske 
sektorje, ki pridobivajo živo srebro. Podatke je treba predložiti Evropski komisiji in 
pristojnim organom zadevnih držav članic ter morajo biti javno dostopni v skladu z uredbo o 
dostopu do okoljskih zadev za institucije Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 71
Člen 5

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med državami članicami in zadevnimi 
industrijami. 

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med državami članicami in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi do 
30. junija 2010. 

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti prepoved izvoza na spojine 
živega srebra in proizvode, ki vsebujejo živo 
srebro, in ali je treba razširiti obveznost 
skladiščenja na kovinsko živo srebro iz 
drugih virov ter določiti roke za skladiščenje 
v napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena. 

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti obveznost skladiščenja na 
kovinsko živo srebro iz drugih virov ter 
določiti roke za skladiščenje v podzemnem 
rudniku ali nadzemni napravi, ki je 
izključno namenjena začasnemu 
skladiščenju kovinskega živega srebra in je 
za to opremljena. 

Izmenjava informacij analizira rezultate 
razmislekov glede Almadéna kot lokacije za 
varno skladiščenje sedanjih zalog 
kovinskega živega srebra ali sekundarnega 
kovinskega živega srebra, ki ga pridobiva 
evropska industrija, v skladu s členom 2 te 
uredbe.
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Or. es

Obrazložitev

Skladno s pristopom, ki ga je odobril Parlament v resoluciji z dne 14. marca 2006 o strategiji 
Skupnosti glede živega srebra.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 72
Člen 5

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med državami članicami in zadevnimi 
industrijami.

Komisija organizira redno izmenjavo 
informacij med državami članicami in 
pomembnimi zainteresiranimi stranmi.
Izmenjava informacij mora potekati vsaj 
enkrat letno. Prva izmenjava informacij 
mora biti pred 30. junijem 2009.

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti prepoved izvoza na spojine 
živega srebra in proizvode, ki vsebujejo živo 
srebro, in ali je treba razširiti obveznost 
skladiščenja na kovinsko živo srebro iz 
drugih virov ter določiti roke za skladiščenje 
v napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena.

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti prepoved izvoza na spojine 
živega srebra s koncentracijo živega srebra,
pod 5 % mase na maso (m/m) in ali je treba 
razširiti obveznost začasnega skladiščenja 
na kovinsko živo srebro iz drugih virov, ter 
določiti roke za skladiščenje v nadzemni 
napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra, ki ga je mogoče varno vzeti iz 
skladišča, in je za to opremljena, ter preuči
ustrezna dokončna odstranitev v strjeni 
obliki.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je izmenjava informacij neprekinjen proces. Najprej je treba preučiti
zadeve, ki jih ta uredba še ni obravnavala. 

Amendment by María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendment 73
Article 5, paragraph 2 a (new)

The exchange shall analyse the results of 
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the consideration given to Almadén as the 
site for the safe storage of existing metallic 
mercury stocks or metallic mercury sub-
produced by European industry in 
accordance with Article 2 of this 
Regulation.

Or. es

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 74
Člen 5 a (novo)

Vsako leto od začetka1 države članice 
Komisiji predložijo vse ustrezne informacije 
v zvezi z razgrajenim živim srebrom in 
zlasti:
a) oceno skupne količine živega srebra, ki 
je še vedno v uporabi;
b) količino živega srebra, pridobljenega 
zaradi zaprtja ali preusmeritve kloralkalnih 
obratov;
c) količino živega srebra, poslanega v 
posamezne naprave za začasno 
skladiščenje;
d) podrobnosti o lokaciji in podatke, 
potrebne za navezavo stikov, za vse naprave 
za skladiščenje;
e) premestitve živega srebra v druge 
kloralkalne obrate v Evropski uniji za 
postopek ohranjanja celic;
f) količino živega srebra, ki je začasno 
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skladiščena na odgovornost prvotnega 
lastnika, za postopek ohranjanja celic.
1 Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se te informacije predložijo Evropski komisiji za zagotovitev spremljanja 
uredbe in varnega skladiščenja živega srebra. Razdelek o prostovoljnih obvezah kloralkalne 
industrije v zvezi s predložitvijo informacij Komisiji je vključen v samo uredbo. Prostovoljni 
sporazum zato ni več potreben.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 75
Člen 6, odstavek 2

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2014 obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2012 Komisiji predstavijo 
podrobne informacije o uporabi živega 
srebra, cinabaritne rude in kalomela ter o 
trgovini z njimi. Komisijo obvestijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Komisija objavi 
informacije v kratkem poročilu v enem letu 
od predložitve s strani držav članic. Države 
članice predložijo te informacije na zahtevo 
Komisije pred datumom iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

V okviru prepovedi je treba informacije o postopku prepovedi vsem zainteresiranim stranem 
zagotoviti čim prej.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 76
Člen 6, odstavek 2

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2014 obvestijo Komisijo o 

2. Države članice najpozneje do 
31. decembra 2011 obvestijo Komisijo o 
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uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s predhodnim predlogom sprememb je treba rok za predložitev informacij 
premakniti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 77
Člen 6, odstavek 2

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2014 obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2011 obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

Če prepoved izvoza začne veljati že leta 2008, ni nikakršnega razloga za odlašanje z 
obveznostmi obveščanja Komisije za države članice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 78
Člen 6, odstavek 3

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo vsaj 
naslednje podatke:

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo vsaj 
naslednje podatke:

(a) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, ki vstopi v 
Skupnost ali jo zapusti;

črtano

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
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kovinskega živega srebra, s katerim se v 
Skupnosti čezmejno trguje.

kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in spojin živega srebra s koncentracijo 
živega srebra nad 5 % mase na maso 
(m/m), s katerimi se v Skupnosti čezmejno 
trguje.

Or. en

Obrazložitev

Točka 3a: popravek tehnične napake v predlogu Komisije: glede na predlagano prepoved 
izvoza kovinskega živega srebra ni smiselno, da se od držav članic zahteva poročanje o 
kovinskem živem srebru, ki zapusti Skupnost. Če se sprejmejo predlogi sprememb glede 
prepovedi uvoza, kot jih je med drugim predlagal poročevalec, prav tako ni potrebe po 
poročanju o kovinskem živem srebru, ki vstopi v Skupnost. 

Točka 3b: razširitev obsega poročanja v skladu z razširitvijo obsega prepovedi izvoza.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 79
Člen 6, odstavek 3

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo vsaj 
naslednje podatke:

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo vsaj 
naslednje podatke:

(a) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, ki vstopi v 
Skupnost ali jo zapusti;

(a) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in kalomela, ki vstopijo v Skupnost ali jo 
zapustijo;

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, s katerim se v 
Skupnosti čezmejno trguje.

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in kalomela, s katerimi se v Skupnosti 
čezmejno trguje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 80
Člen 6, odstavek 3, točka (b)

b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, s katerim se v 
Skupnosti čezmejno trguje. 

b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in spojin živega srebra z vsebnostjo živega 
srebra nad 1 % (m/m), s katerimi se v 
Skupnosti čezmejno trguje.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja mora prav tako vključevati prepoved izvoza cinabaritne rude in spojin živega 
srebra.

Amendment by Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendment 81
Article 7, paragraph 2 a (new)

2a. Six months before the ban on exports 
comes into force in accordance with Article 
1 of this Regulation, the Commission shall 
evaluate the effectiveness and impact of the 
compensation measures undertaken in 
order to allow the area affected by the 
closure of mercury mines to achieve viable 
economic and social alternatives.

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, 



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

SL

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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