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Τροπολογία 37
Pilar Ayuso

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(3α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναγνώρισαν τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήματα που ανέκυψαν από το 
κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου 
στην επαρχία του Almadén (Ισπανία) και 
θεώρησαν σκόπιμη τη λήψη των 
κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων 
ώστε η περιοχή αυτή να βρει βιώσιμες 
λύσεις για το τοπικό περιβάλλον, την 
απασχόληση και την οικονομική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης 
Μαρτίου 2006 σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική για τον υδράργυρο1, 
διατύπωσε την άποψη ότι τα μεταλλεία 
του Almadén θα αποτελούσαν μια καλή 
θέση για την ασφαλή αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 6 από την πρώτη ανάγνωση.

                                               
1ΕΕ C 291Ε , σ. 128.
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Τροπολογία 39
Pilar Ayuso

Κοινή θέση του Συμβουλίου 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Πριν από την εφαρμογή οιασδήποτε 
άλλης εναλλακτικής λύσης, εξετάζεται η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης των 
εγκαταστάσεων Almadén (Ισπανία) για 
την ασφαλή αποθήκευση των 
υφισταμένων αποθεμάτων μεταλλικού 
υδραργύρου ή του δευτερογενούς 
μεταλλικού υδραργύρου που προέρχεται 
από την βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη,  
όχι όμως των προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε 
απόβλητα, αξιοποιώντας με τον τρόπο 
αυτό τις υποδομές, τα εργατικά χέρια και 
τις τεχνικές γνώσεις που υπάρχουν εκεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 24 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 40
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) να αποθηκεύεται προσωρινά (εργασία 
διάθεσης D 15 κατά τον ορισμό στο 
Παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 2006/12/ΕΚ) 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται και είναι εξοπλισμένες 
για την προσωρινή αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια του 

β) να αποθηκεύεται προσωρινά (εργασία 
διάθεσης D 15 κατά τον ορισμό στο 
Παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 2006/12/ΕΚ) 
σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται και είναι εξοπλισμένες 
για την προσωρινή αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια του 
σημείου 2.4 του παραρτήματος της 
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σημείου 2.4 του παραρτήματος της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ.

απόφασης 2003/33/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των λέξεων "για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους" στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο β) της κοινής θέσης υπονομεύει το μέγιστο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης "ενός έτος" για την προσωρινή αποθήκευση δυνάμει της οδηγίας περί 
υγειονομικής ταφής, που θα ίσχυε κανονικά σε διαφορετική περίπτωση. Τούτο θα καθιστούσε 
δυνατή τη μόνιμη εναπόθεση υδραργύρου στην επιφάνεια του εδάφους ακόμη κι αν προοριζόταν 
για προσωρινή αποθήκευση. Ωστόσο η μακροπρόθεσμη εναπόθεση στην επιφάνεια δεν αποτελεί 
ασφαλή λύση για τη διάθεση αποβλήτων υδραργύρου. 

Τροπολογία 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις που προβλέπει το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και τα 
κριτήρια αποδοχής για τον μεταλλικό 
υδράργυρο, απαιτήσεις και κριτήρια που 
τροποποιούν τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 16 της εν λόγω οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλει το συντομότερο 
δυνατόν κατάλληλη πρόταση, και το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010.

3. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις που προβλέπει το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και τα 
κριτήρια αποδοχής για τον μεταλλικό 
υδράργυρο, απαιτήσεις και κριτήρια που 
τροποποιούν τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 16 της εν λόγω οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλει το συντομότερο 
δυνατόν κατάλληλη πρόταση, και το 
αργότερο την 1η Ιουλίου 2009, 
λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της 
ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 7, παράγραφος 1 και την έκθεση 
για την έρευνα όσον αφορά τις επιλογές 
ασφαλούς διάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 7, παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να είναι έτοιμη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της 
απαγόρευσης εξαγωγών.

Τροπολογία 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των σχετικών βιομηχανιών. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα εάν 
είναι αναγκαίο να επεκταθεί η απαγόρευση 
εξαγωγής στις ενώσεις υδραργύρου και 
στα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, 
να απαγορευθεί η εισαγωγή μεταλλικού 
υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου και 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο, να 
επεκταθεί η υποχρέωση αποθήκευσης στο 
μεταλλικό υδράργυρο που προέρχεται από 
άλλες πηγές και να καθοριστούν χρονικά 
όρια για την προσωρινή αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.

1. Η Επιτροπή οργανώνει μια πρώτη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και των σχετικών 
ενδιαφερομένων μερών πριν από την 1η 
Ιουλίου 2010. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ανταλλαγής πληροφοριών εξετάζεται 
ειδικότερα, έως την 1η Ιουλίου 2010 η 
ανάγκη να επεκταθεί η απαγόρευση 
εξαγωγής στις ενώσεις υδραργύρου με 
συγκέντρωση υδραργύρου άνω του 5% 
βάρους προς βάρος (w/w), να επεκταθεί η 
υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες 
πηγές και να καθοριστούν χρονικά όρια για 
την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου, και έως την 1η Ιουλίου 2009
να διενεργηθεί έρευνα όσον αφορά τις 
επιλογές ασφαλούς διάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 31 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Σε αυτήν την ανταλλαγή 
πληροφοριών θα αναλυθούν μεταξύ 
άλλων τα αποτελέσματα της εξέτασης του 
Almadén ως ασφαλούς τόπου 
αποθήκευσης των υπαρχόντων 
αποθεμάτων μεταλλικού υδραργύρου ή 
δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου 
που προέρχεται από την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, σύμφωνα με όσα ορίζει το 
άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
διεξαγόμενες ερευνητικές δραστηριότητες 
όσον αφορά τις επιλογές ασφαλούς 
διάθεσης, περιλαμβανομένης της 
σταθεροποίησης του μεταλλικού 
υδράργυρου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου 2010. 
Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή, 
εφόσον απαιτείται, υποβάλλει πρόταση 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού το 
συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα 
από την 1η Ιουλίου 2013.

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
διεξαγόμενες ερευνητικές δραστηριότητες 
όσον αφορά τις επιλογές ασφαλούς 
διάθεσης, περιλαμβανομένης της 
σταθεροποίησης του μεταλλικού 
υδράργυρου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2010. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η 
Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει 
πρόταση αναθεώρησης του παρόντος 
κανονισμού το συντομότερο δυνατόν και 
όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2012.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 31 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή αξιολογεί, έξι μήνες πριν 
από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης 
των εξαγωγών, σύμφωνα με τα όσα ορίζει 
το άρθρο 1, την αποτελεσματικότητα και 
τις συνέπειες των αντισταθμιστικών
μέτρων που εγκρίνονται με στόχο να 
επιτραπεί στην περιοχή που πλήττεται 
από το κλείσιμο των μεταλλείων 
υδραργύρου να εξεύρει βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, από οικονομική και 
κοινωνική άποψη.

Or. en
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