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Pozměňovací návrh 37
Pilar Ayuso

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(3a) Evropský parlament a Rada uznaly 
ekologické a sociální problémy plynoucí 
z uzavření dolů na rtuť v okrese Almadén 
(Španělsko) a považovaly za vhodné 
přijmout přiměřená opatření pro náhradu 
škody s cílem umožnit postižené oblasti 
nalézt schůdné řešení pro místní životní 
prostředí, zaměstnanost a hospodářské 
aktivity. Navíc ve svém usnesení ze dne 
14. března 2006 o strategii Společenství 
týkající se rtuti1 zastává Evropský 
parlament názor, že doly v Almadénu by 
mohly být vhodným místem pro bezpečné 
skladování kovové rtuti.

Or. es

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 6 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Než bude zvolena jakákoli jiná 
alternativa, je nutno zvážit možnost využít 
zařízení v Almadénu (Španělsko) jako 
místo pro bezpečné skladování stávajících 

                                               
1Úř. věst. C 291 E , s. 128
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zásob kovové rtuti nebo kovové rtuti jako 
vedlejšího průmyslového produktu z celé 
Evropy, avšak nikoliv odpadních výrobků 
obsahujících rtuť, a tak využít místní 
infrastrukturu, pracovní síly 
a technologické zkušenosti.

Or. en

Odůvodnění

Rtuť musí být skladována bezpečně v souladu s pravidly bezpečného dlouhodobého řízení 
životního prostředí. Parlament sám ve svém usnesení o strategii Společenství týkající se rtuti 
zdůraznil, že „by se měla zvážit možnost využít Almadén jako místo pro bezpečné uskladnění 
stávajících zásob rtuti ve formě kovu nebo rtuti jako vedlejšího průmyslového produktu z celé 
Evropy, avšak nikoliv odpadních výrobků obsahujících rtuť, a tak využít místní infrastrukturu, 
pracovní síly a technologické zkušenosti“.

Pozměňovací návrh 39
Pilar Ayuso

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Než bude zvolena jakákoli jiná 
alternativa, je nutno zvážit možnost využít 
Almadén jako místo pro bezpečné 
skladování stávajících zásob kovové rtuti 
nebo kovové rtuti jako vedlejšího 
průmyslového produktu z celé Evropy, 
avšak nikoliv odpadních výrobků 
obsahujících rtuť, a tak využít místní 
infrastrukturu, pracovní síly 
a technologické zkušenosti.

Or. es

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 24 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 40
Richard Seeber

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) dočasně skladována (způsob 
odstraňování D15 definovaný v příloze II 
A směrnice 2006/12/ES) déle než jeden 
rok v nadzemních zařízeních určených a 
vybavených pro dočasné skladování 
kovové rtuti. Kritéria stanovená v oddíle 
2.4 přílohy rozhodnutí 2003/33/ES se v 
tomto případě nepoužijí.

b) dočasně skladována (způsob 
odstraňování D15 definovaný v příloze II 
A směrnice 2006/12/ES) v nadzemních 
zařízeních určených a vybavených pro 
dočasné skladování kovové rtuti. Kritéria 
stanovená v oddíle 2.4 přílohy rozhodnutí 
2003/33/ES se v tomto případě nepoužijí.

Or. de

Odůvodnění

Vložení spojení „déle než jeden rok“ v čl. 3 odst.1 písm. b) společného postoje je v rozporu s 
dobou skladování maximálně „po dobu jednoho roku“ pro dočasné skladování v souladu se 
směrnicí o skládkách, která by jinak byla použita. To by umožnilo stálé skladování rtuti v 
nadzemních prostorách, i pokud by bylo označeno za dočasné skladování. V dlouhodobém 
horizontu však není nadzemní skladování bezpečným řešením pro odstraňování odpadní rtuti.  

Pozměňovací návrh 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Požadavky na zařízení uvedená v čl. 3 
odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení a 
kritéria pro přijímání kovové rtuti, 
pozměňující přílohy I, II a III směrnice 
1999/31/ES, se přijmou postupem podle
článku 16 uvedené směrnice. Komise 
předloží odpovídající návrh co nejdříve a 
nejpozději 1. ledna 2010.

3. Požadavky na zařízení uvedená v čl. 3 
odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení a 
kritéria pro přijímání kovové rtuti, 
pozměňující přílohy I, II a III směrnice 
1999/31/ES, se přijmou  v souladu s
postupem uvedeným v článku 16 uvedené 
směrnice. Komise předloží odpovídající 
návrh co nejdříve a nejpozději 1. července 
2009, přičemž vezme v úvahu výsledky 
výměny informací podle čl. 7 odst. 1 a 
zprávy o výzkumu možností bezpečného 
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odstraňování odpadu podle čl. 7 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh by měl být připraven nejméně šest měsíců před tím, než vstoupí v platnost zákaz 
vývozu.

Pozměňovací návrh 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Společný postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Komise zavede a udržuje výměnu 
informací mezi dotčenými členskými státy 
a průmyslovými odvětvími.  Tato výměna 
informací slouží zejména k posouzení, zda 
je případně nutné rozšířit zákaz vývozu na 
sloučeniny rtuti a výrobky obsahující rtuť, 
zakázat dovoz kovové rtuti, sloučenin rtuti 
a výrobků obsahujících rtuť, rozšířit 
povinnost skladování a uložení na kovovou 
rtuť z jiných zdrojů a stanovit lhůty pro 
dočasné skladování kovové rtuti.

1. Komise zavede a udržuje počáteční
výměnu informací mezi dotčenými 
členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami do 1. července 
2010. Tato výměna informací slouží 
zejména k posouzení, zda je do 1. července 
2010  nutné rozšířit zákaz vývozu na 
sloučeniny rtuti s koncentrací rtuti nižší 
než 5 % hmotnostních, rozšířit povinnost 
skladování a uložení na kovovou rtuť z 
jiných zdrojů a stanovit lhůty pro dočasné 
skladování kovové rtuti a zda bude do 1. 
července 2009 proveden výzkum možností 
bezpečného odstraňování odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 31 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Společný postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. V rámci výměny informací se mimo 
jiné provede rozbor výsledků úvah o 
využití Almadénu jakožto místa pro 
bezpečné skladování stávajících zásob 
kovové rtuti nebo kovové rtuti jako 
vedlejšího produktu evropského průmyslu 
v souladu s článkem 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Společný postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise průběžně sleduje probíhající 
výzkum možností bezpečného 
odstraňování, včetně solidifikace kovové 
rtuti.  Do 1. července 2010 předloží 
Komise zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě  Na základě této zprávy Komise 
případně předloží návrh na přezkum tohoto 
nařízení, a to co nejdříve a nejpozději 1. 
července 2013.

2. Komise průběžně sleduje probíhající 
výzkum možností bezpečného 
odstraňování, včetně solidifikace kovové 
rtuti.  Do 1. ledna 2010 předloží Komise 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Na 
základě této zprávy Komise případně 
předloží návrh na přezkum tohoto nařízení, 
a to co nejdříve a nejpozději 1. července 
2012.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 31 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Společný postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Šest měsíců před nabytím účinnosti 
zákazu vývozu ve smyslu článku 1 Komise 
posoudí účinnost a dopad kompenzačních 
opatření, jejichž cílem je umožnit 
oblastem, které jsou postiženy uzavřením 
rtuťových dolů, přijmout realistická 
řešení v hospodářské a sociální oblasti.

Or. en
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