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Ændringsforslag 37
Pilar Ayuso 

Rådets fælles holdning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3a. Europa-Parlamentet og Rådet 
anerkender de miljømæssige og sociale 
problemer som følge af lukningen af 
kviksølvminerne i Almadén (Spanien) og 
anbefaler, at der vedtages passende 
godtgørelsesforanstaltninger, således at 
der for det berørte område findes 
bæredygtige løsninger for miljøet, 
beskæftigelsen og de lokale økonomiske 
aktiviteter. Desuden anførte Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 
2006 om fællesskabsstrategien for 
kviksølv1, at minerne i Almadén ville være 
et sikkert oplagringssted for metallisk 
kviksølv.

Or. es

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 6 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 38
Gyula Hegyi og Miguel Angel Martínez Martínez 

Rådets fælles holdning
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. Inden noget andet alternativ overvejes, 
undersøges det, om der er mulighed for at 
bruge anlægget i Almadén (Spanien) som 
et sikkert oplagringssted for de 
eksisterende metalliske 
kviksølvbeholdninger eller metallisk 

                                               
1EUT C 291 E, s. 128.
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kviksølv, som stammer fra industrien i 
hele Europa, men ikke kviksølvholdige 
artikler, der er blevet til affald, og dermed 
gøre brug af de infrastrukturer samt den 
lokale arbejdskraft og teknologiske viden, 
som allerede findes på stedet.

Or. en

Begrundelse

Kviksølvet bør oplagres på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med normerne for en 
sund, langfristet miljøforvaltning. Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning om en 
fællesskabsstrategi for kviksølv, at "der skal tages højde for muligheden for at bruge Almadén 
som et sikkert oplagringssted for de eksisterende metalliske kviksølvbeholdninger eller 
metallisk kviksølv, som stammer fra industrien i hele Europa, men ikke kviksølvholdige 
artikler, der er blevet til affald, og dermed gøre brug af de infrastrukturer samt den lokale 
arbejdskraft og teknologiske viden, som allerede findes i Almadén".

Ændringsforslag 39
Pilar Ayuso 

Rådets fælles holdning
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. Inden noget andet alternativ overvejes, 
undersøges det, om der er mulighed for at 
bruge Almadén som et sikkert 
oplagringssted for de eksisterende 
metalliske kviksølvbeholdninger eller 
metallisk kviksølv, som stammer fra 
industrien i hele Europa, men ikke 
kviksølvholdige artikler, der er blevet til 
affald, og dermed gøre brug af de 
infrastrukturer samt den lokale 
arbejdskraft og teknologiske viden, som 
allerede findes på stedet.

Or. es

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 24 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 40
Richard Seeber 

Rådets fælles holdning
Artikel 3, stk. 1, litra b

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(b) midlertidigt (bortskaffelsesoperation D 
15, jf. bilag II A til direktiv 2006/12/EF) i 
mere end et år i anlæg over jorden, som er 
bestemt og udstyret til midlertidig 
oplagring af metallisk kviksølv. I så fald 
finder kriterierne i punkt 2.4 i bilaget til 
beslutning 2003/33/EF ikke anvendelse.

(b) midlertidigt (bortskaffelsesoperation D 
15, jf. bilag II A til direktiv 2006/12/EF) i 
anlæg over jorden, som er bestemt og 
udstyret til midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv. I så fald finder 
kriterierne i punkt 2.4 i bilaget til 
beslutning 2003/33/EF ikke anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Indsættelse af ordene "i mere end et år" i artikel 3, stk. 1, litra b), i den fælles holdning 
underminerer den maksimale opbevaringstid på "et år" for midlertidig opbevaring i henhold 
til deponeringsdirektivet, der ellers ville finde anvendelse. Dette ville gøre det muligt at 
deponere kviksølv permanent i anlæg over jorden, selv om disse kun var beregnet til 
midlertidig oplagring. Dog er langvarig deponering over jorden ikke en sikker løsning for 
bortskaffelse af kviksølvaffald.

Ændringsforslag 41
Gyula Hegyi og Åsa Westlund 

Rådets fælles holdning
Artikel 4, stk. 3, afsnit 1  

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Kravene til de i denne forordnings 
artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede 
anlæg og acceptkriterier for metallisk 
kviksølv, der ændrer bilag I, II og III til 
direktiv 1999/31/EF, vedtages efter 
proceduren i artikel 16 i dette direktiv. 
Kommissionen forelægger et relevant 
forslag snarest muligt og senest den 1.

3. Kravene til de i denne forordnings 
artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede 
anlæg og acceptkriterier for metallisk 
kviksølv, der ændrer bilag I, II og III til 
direktiv 1999/31/EF, vedtages efter 
proceduren i artikel 16 i dette direktiv. 
Kommissionen forelægger et relevant 
forslag snarest muligt og senest den 1. juli 
2009 under hensyntagen til udfaldet af 
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januar 2010. informationsudvekslingen i henhold til 
artikel 7, stk. 1, og rapporten om 
forskning vedrørende sikre 
deponeringsmuligheder i henhold til 
artikel 7, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør være klar mindst seks måneder før eksportforbuddets ikrafttræden.

Ændringsforslag 42
Gyula Hegyi og Åsa Westlund 

Rådets fælles holdning
Artikel 7, stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte industrier. 
Denne informationsudveksling skal navnlig 
omhandle det eventuelle behov for en 
udvidelse af eksportforbuddet til 
kviksølvforbindelser og kviksølvholdige 
produkter, for et forbud mod import af 
metallisk kviksølv, kviksølvforbindelser og 
kviksølvholdige produkter, for en 
udvidelse af oplagringsforpligtelsen til at 
omfatte metallisk kviksølv fra andre kilder 
og for tidsfrister for midlertidig oplagring 
af metallisk kviksølv.

1. Kommissionen tilrettelægger en første 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de relevante berørte
parter inden den 1. juli 2010. Denne 
informationsudveksling skal navnlig 
omhandle behovet for inden den 1. juli 
2010 at få en udvidelse af 
eksportforbuddet til kviksølvforbindelser 
med en kviksølvkoncentration på under 5 
vægtprocent (vægt/vægt), for en udvidelse 
af oplagringsforpligtelsen til at omfatte 
metallisk kviksølv fra andre kilder og for 
tidsfrister for midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv og for inden den 1. juli 
2009 at forske i sikre 
deponeringsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 31 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 43
Gyula Hegyi og Miguel Angel Martínez Martínez 

Rådets fælles holdning
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. I forbindelse med denne 
informationsudveksling analyseres bl.a. 
resultaterne af undersøgelsen af, hvorvidt 
Almadén er et sikkert oplagringssted for 
de eksisterende reserver af metallisk 
kviksølv eller metallisk kviksølv fremstillet 
som biprodukt fra den europæiske 
industri i overensstemmelse med artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 44
Gyula Hegyi og Åsa Westlund 

Rådets fælles holdning
Artikel 7, stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Kommissionen følger de igangværende 
forskningsaktiviteter vedrørende sikre 
deponeringsmuligheder, herunder 
solidificering af metallisk kviksølv. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den
1. juli 2010. På grundlag af denne rapport 
forelægger Kommissionen om nødvendigt 
et forslag til revision af forordningen så 
hurtigt som muligt og senest den 1. juli 
2013.

2. Kommissionen følger de igangværende 
forskningsaktiviteter vedrørende sikre 
deponeringsmuligheder, herunder 
solidificering af metallisk kviksølv. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den 
1. januar 2010. På grundlag af denne 
rapport forelægger Kommissionen om 
nødvendigt et forslag til revision af 
forordningen så hurtigt som muligt og 
senest den 1. juli 2012.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 31 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 45
Gyula Hegyi og Miguel Angel Martínez Martínez 

Rådets fælles holdning
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Kommissionen foretager seks måneder 
før eksportforbuddets ikrafttræden i 
henhold til artikel 1 en vurdering af 
effektiviteten og virkningerne af de 
kompenserende foranstaltninger, der er 
truffet for at give det område, der er 
berørt af kviksølvminernes lukning, 
mulighed for at finde alternative 
løsninger, som er økonomisk og socialt 
gennemførlige.

Or. en
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