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Изменение 37
Pilar Ayuso

Обща позиция на Съвета
Съображение 3 а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

3а) Европейският парламент и 
Съветът признават екологичните и 
социалните проблеми, които 
произлизат от затварянето на 
мините за живак в областта Almadén 
(Испания), и считат за целесъобразно 
да приемат адекватни 
компенсационни мерки, с цел да се 
позволи на засегнатата област да 
намери приложими решения за 
местната околна среда, заетост и 
икономическа дейност. Освен това, в 
своята резолюция от 14 март 2006 г. 
относно стратегия на Общността 
относно живака1Европейският 
парламент изрази становището, че 
мините в Almadén са подходящо 
място за безопасното складиране на 
метален живак.

Or. es

Обосновка

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 6 de la primera lectura.

                                               
1OВ C 291 E, стр. 128.
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Изменение 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Обща позиция на Съвета
Член 2 - параграф 1 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Преди всяка друга алтернатива се 
разглежда възможността да се 
използват съоръженията в Almadén, 
Испания, за безопасното складиране 
на съществуващите запаси от 
метален живак или металния живак, 
произведен като страничен продукт 
от промишлеността в цяла Европа, 
но не и съдържащите живак 
продукти, които са се превърнали в 
отпадъци, като по този начин се 
използва съществуващата там 
инфраструктура, местна работна 
ръка и технологични познания.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 39
Pilar Ayuso

Обща позиция на Съвета
Член 2 - параграф 1 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Преди всяка друга алтернатива се 
разглежда възможността да се 
използва Almadén за безопасното 
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складиране на съществуващите 
запаси от метален живак или 
металния живак, произведен като 
страничен продукт от 
промишлеността в цяла Европа, но не 
и съдържащите живак продукти, 
които са се превърнали в отпадъци, 
като по този начин се използва 
съществуващата там 
инфраструктура, местна работна 
ръка и технологични познания.

Or. es

Обосновка

La presente enmienda tiene por objeto restablecer la enmienda 24 de la primera lectura.

Изменение 40
Richard Seeber

Обща позиция на Съвета
Член 3 - параграф 1 - буква б)

Обща позиция на Съвета Изменение

б) да се складира временно (операция по 
обезвреждане D 15, както е определено 
в приложение II A от Директива 
2006/12/EО) за повече от една година в 
надземни съоръжения, изключително 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак. В този случай не се прилагат 
критериите, посочени в раздел 2.4 на 
приложението към Решение 2003/33/ЕО.

б) да се складира временно (операция по 
обезвреждане D 15, както е определено 
в приложение II A от Директива 
2006/12/EО) в надземни съоръжения, 
изключително предназначени и 
оборудвани за временното складиране 
на метален живак. В този случай не се 
прилагат критериите, посочени в раздел 
2.4 на приложението към Решение 
2003/33/ЕО.

Or. de

Обосновка

Im Gemeinsamen Standpunkt wurde durch die Einfügung „für mehr als ein Jahr“ in Artikel 3 
(1) b) die maximale Ablagerungsfrist für die Zwischenlagerung gemäß der Deponierichtlinie 
von "einem Jahr", die sonst anzuwenden gewesen wäre, ausgehebelt. Damit ist eine 
permanente Ablagerung von Quecksilber in Anlagen über Tage möglich, auch wenn diese als 
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zeitweilige Lagerung bezeichnet wird. Eine langfristige obertägige Ablagerung stellt jedoch 
keine sichere Lösung für die Ablagerung von Quecksilberabfällen dar.

Изменение 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Обща позиция на Съвета
Член 4 - параграф 3 - алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Изискванията за съоръжения, 
изброени в член 3, параграф 1, букви а) 
и б) от настоящия регламент, както и 
критериите за приемане на металния 
живак, за изменение на приложения I, II 
и III от Директива 1999/31/ЕО, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 16 тази директива. 
Комисията прави подходящо 
предложение при първа възможност, и 
най-късно до 1 януари 2010 г.

3. Изискванията за съоръжения, 
изброени в член 3, параграф 1, букви а) 
и б) от настоящия регламент, както и 
критериите за приемане на металния 
живак, за изменение на приложения I, II 
и III от Директива 1999/31/ЕО, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 16 тази директива. 
Комисията прави подходящо 
предложение при първа възможност, и 
най-късно до 1 юли 2009 г., като взима 
предвид резултата от обмена на 
информация съгласно член 7, параграф 
7 и доклада относно изследванията 
върху възможностите за сигурно 
обезвреждане съгласно член 7, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

The proposal should be ready at least six months before the entry into force of the export ban.

Изменение 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Обща позиция на Съвета
Член 7 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Комисията организира обмен на 1. Комисията организира първоначален 
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информация между държавите-членки и 
заинтересованите промишлени 
отрасли. В частност, обменът на 
информация разглежда евентуалната
необходимост от: разширяване на 
забраната за износ, така че да обхване 
живачните съединения и продуктите, 
съдържащи живак; забрана за внос на 
метален живак, живачни съединения 
и продукти, съдържащи живак;
разширяване на задължението за 
складиране, така че да обхване металния 
живак от други източници; и определяне 
на срокове във връзка с временното
складиране на метален живак.

обмен на информация между 
държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни не по-късно 
от 1 юли 2010 г. В частност, до 1 юли 
2010 г., обменът на информация 
разглежда необходимостта от: 
разширяване на забраната за износ, така 
че да обхване живачните съединения 
със съдържание на живак под 5 % от 
тегловната маса (w/w); разширяване 
на задължението за складиране, така че 
да обхване металния живак от други 
източници; и определяне на срокове във 
връзка с временното складиране на 
метален живак, както и изследвания, 
до 1 юли 2009 г., върху 
възможностите за сигурно 
обезвреждане.

Or. en

Обосновка

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Изменение 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Обща позиция на Съвета
Член 7 - параграф 1 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

1а. При обмена на информация се 
анализират, наред с другото, 
резултатите от проучването на 
Almadén като място за безопасно 
складиране на съществуващите 
запаси метален живак или на 
металния живак, получен като 
страничен продукт в резултат на 
дейността на европейската 
промишленост, в съответствие с 
член 2.
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Or. en

Изменение 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Обща позиция на Съвета
Член 7 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Комисията преразглежда периодично 
научноизследователските дейности, 
относно възможностите за сигурно 
обезвреждане, включително 
втвърдяването на металния живак. 
Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
1 юли 2010 г. Въз основа на този доклад, 
Комисията представя, по 
целесъобразност, предложение за 
ревизия на настоящия регламент при 
първа възможност и не по-късно от 1 
юли 2013 г.

2. Комисията преразглежда периодично 
научноизследователските дейности, 
относно възможностите за сигурно 
обезвреждане, включително 
втвърдяването на металния живак. 
Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
1 януари 2010 г. Въз основа на този 
доклад, Комисията представя, по 
целесъобразност, предложение за 
ревизия на настоящия регламент при 
първа възможност и не по-късно от 1 
юли 2012 г.

Or. en

Обосновка

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Изменение 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Обща позиция на Съвета
Член 7 - параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а. Шест месеца преди влизането в 
сила на забраната за износ в 
съответствие с член 1, Комисията 
извършва оценка на ефективността и 
въздействието на компенсационните 
мерки, предприети с цел осигуряване 
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на възможност за постигане на 
приложими икономически и социални 
алтернативи за засегнатия от 
затварянето на мините за живак 
район.

Or. en
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