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Muudatusettepanek 37
Pilar Ayuso

Nõukogu ühine seisukoht
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlament ja nõukogu 
tunnistasid elavhõbedakaevanduste 
sulgemisest Almadéni piirkonnas 
(Hispaania) tulenevaid keskkonnaalaseid 
ja sotsiaalseid probleeme ning olid 
seisukohal, et on soovitatav võtta vastu 
piisavad hüvitusmeetmed, et võimaldada 
kahjustatud piirkonnal leida kohaliku 
keskkonna, tööhõive ja majandustegevuse 
jaoks elujõulised lahendused. Oma 14. 
märtsi 2006. aasta resolutsioonis 
ühenduse elavhõbedaalase strateegia 
kohta1 oli Euroopa Parlament seisukohal, 
et Almadénis asuvad kaevandused oleksid 
hea koht metallilise elavhõbeda ohutuks 
ladustamiseks.

Or. es

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 6 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Enne mis tahes teist alternatiivi tuleb 
kaaluda võimalust kasutada Almadéni 
(Hispaania) rajatisi olemasoleva 
metallilise elavhõbeda varu või kogu 

                                               
1 ELT C 291 E, lk 128.
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Euroopa tööstuses kõrvaltootena tekkinud 
metallilise elavhõbeda, kuid mitte 
jäätmeteks muutunud elavhõbedat 
sisaldavate toodete ohutu ladustamise 
kohana, kasutades seega ära sealset 
infrastruktuuri, kohalikku tööjõudu ja 
tehnoloogilist oskusteavet. 

Or. en

Selgitus

Elavhõbeda ladustamine peab toimuma ohutult kooskõlas ohutu pikaaegse 
keskkonnajuhtimise nõuetega. Euroopa Parlament juba juhtis oma resolutsioonis ühenduse 
elavhõbedaalase strateegia kohta tähelepanu sellele, et „tuleb kaaluda võimalust kasutada 
Almadéni olemasoleva metallilise elavhõbeda varu või kogu Euroopa tööstuses kõrvaltootena 
tekkinud metallilise elavhõbeda, kuid mitte jäätmeteks muutunud elavhõbedat sisaldavad 
toodete ohutu ladustamise kohana, kasutades seega ära sealset infrastruktuuri, kohalikku 
tööjõudu ja tehnoloogilist oskusteavet”.

Muudatusettepanek 39
Pilar Ayuso

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Enne mis tahes teist alternatiivi tuleb 
kaaluda võimalust kasutada Almadéni 
olemasoleva metallilise elavhõbeda varu 
või kogu Euroopa tööstuses kõrvaltootena 
tekkinud metallilise elavhõbeda, kuid 
mitte jäätmeteks muutunud elavhõbedat 
sisaldavate toodete ohutu ladustamise 
kohana, kasutades seega ära sealset 
infrastruktuuri, kohalikku tööjõudu ja 
tehnoloogilist oskusteavet.

Or. es

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 24 uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 40
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 3 lõike 1 punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) vaheladustada (direktiivi 2006/12/EÜ 
IIA lisa punktis D15 määratletud 
kõrvaldamistoiming) kauem kui üks aasta
metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks 
ettenähtud ja selleks varustatud maapealses 
rajatises. Sellisel juhul ei kohaldata otsuse 
2003/33/EÜ lisa punktis 2.4 sätestatud 
kriteeriume.

b) vaheladustada (direktiivi 2006/12/EÜ 
IIA lisa punktis D15 määratletud 
kõrvaldamistoiming) metallilise 
elavhõbeda vaheladustamiseks ettenähtud 
ja selleks varustatud maapealses rajatises. 
Sellisel juhul ei kohaldata otsuse 
2003/33/EÜ lisa punktis 2.4 sätestatud 
kriteeriume.

Or. de

Selgitus

Täpsustuse „kauem kui üks aasta” lisamine nõukogu ühise seisukoha artikli 3 lõike 1 punkti b 
kahjustab prügiladirektiivi sätet, mille kohaselt võib vaheladestamise maksimaalne aeg olla 
kuni üks aasta, mida muidu kohaldataks. See teeks võimalikuks elavhõbeda alalise 
ladustamise maapealsetes rajatistes, isegi kui see algselt oli kavandatud vaheladustamisena. 
Pikaajaline ladustamine maapealsetes rajatistes ei ole aga ohutu lahendus elavhõbeda 
jäätmete kõrvaldamiseks. 

Muudatusettepanek 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 
punktides a ja b loetletud rajatistele 
kehtestatavad nõuded ja metallilise 
elavhõbeda vastuvõtukriteeriumid, millega 
muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja 
III lisa, võetakse vastu vastavalt nimetatud 
direktiivi artiklis 16 osutatud menetlusele. 
Komisjon teeb asjakohase ettepaneku 
niipea kui võimalik ja hiljemalt 1. 
jaanuariks 2010.

3. Käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 
punktides a ja b loetletud rajatistele 
kehtestatavad nõuded ja metallilise 
elavhõbeda vastuvõtukriteeriumid, millega 
muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja 
III lisa, võetakse vastu vastavalt nimetatud 
direktiivi artiklis 16 osutatud menetlusele. 
Komisjon teeb asjakohase ettepaneku 
niipea kui võimalik ja hiljemalt 1. juuliks 
2009, võttes arvesse artikli 7 lõike 1 
kohaselt korraldatud teabevahetuse 
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tulemusi ja artikli 7 lõike 2 kohaselt 
koostatud aruannet elavhõbeda ohutu 
kõrvaldamise võimalustega seotud 
uuringute kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanek tuleks esitada vähemalt kuus kuud enne ekspordikeelu jõustumist.

Muudatusettepanek 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude
vahel. Teabevahetuse käigus hinnatakse 
eelkõige seda, kas on vaja laiendada 
ekspordikeeldu elavhõbedaühenditele ja 
elavhõbedat sisaldavatele toodetele, 
keelustada metallilise elavhõbeda, 
elavhõbedaühendite ja elavhõbedat 
sisaldavate toodete import, laiendada 
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärit metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada tähtajad metallilise elavhõbeda 
vaheladustamiseks.

1. Komisjon korraldab esialgse 
teabevahetuse liikmesriikide ja asjaomaste 
sidusrühmade vahel 1. juuliks 2010. 
Teabevahetuse käigus hinnatakse 1. juuliks 
2010 eelkõige seda, kas on vaja laiendada 
ekspordikeeldu elavhõbedaühenditele,
mille elavhõbedakontsentratsioon on alla 
5 massiprotsendi, laiendada ladustamise 
kohustust muudest allikatest pärit 
metallilisele elavhõbedale ja kehtestada 
tähtajad metallilise elavhõbeda 
vaheladustamiseks, ning 1. juuliks 2009 
korraldab uuringu ohutu kõrvaldamise 
võimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 osaliselt uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Teabevahetuse käigus analüüsitakse 
artikli 2 kohase kaalutluse tulemusi 
muuta Almadén kohaks, kus ohutult 
ladustada olemasolevaid metallilise 
elavhõbeda varusid või Euroopa tööstuses 
kõrvaltootena tekkinud metallilist 
elavhõbedat.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon jälgib käimasolevaid 
metallilise elavhõbeda ohutu kõrvaldamise 
võimalustega, sealhulgas tahkestamisega 
seotud uuringuid. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 1. juuliks 2010. Nimetatud 
aruande põhjal esitab komisjon vajadusel 
käesoleva määruse läbivaatamise 
ettepaneku nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt 1. juuliks 2013. 

2. Komisjon jälgib käimasolevaid 
metallilise elavhõbeda ohutu kõrvaldamise 
võimalustega, sealhulgas tahkestamisega 
seotud uuringuid. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 1. jaanuariks 2010. Nimetatud 
aruande põhjal esitab komisjon vajadusel 
käesoleva määruse läbivaatamise 
ettepaneku nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt 1. juuliks 2012.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 osaliselt uuesti esitamine.
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Muudatusettepanek 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Nõukogu ühine seisukoht
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Kuus kuud enne ekspordikeelu 
jõustumist hindab komisjon artikli 1 
kohaselt nende hüvitusmeetmete mõju ja 
tõhusust, mis on võetud selleks, et 
võimaldada elavhõbedakaevanduste 
sulgemisest mõjutatud piirkondadel leida 
elujõulisi majanduslikke ja sotsiaalseid 
alternatiive.

Or. en
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