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Módosítás 37
Pilar Ayuso

A Tanács közös álláspontja
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) Az Európai Parlament és a Tanács 
elismerte az Almadén (Spanyolország) 
körzetében található higanybányák 
bezárásából fakadó környezetvédelmi és 
szociális problémákat, és úgy vélte, hogy 
tanácsos megfelelő kompenzációs 
intézkedéseket elfogadni annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az érintett terület 
életképes megoldásokat találjon a helyi 
környezetvédelem, foglalkoztatás és 
gazdasági tevékenységek számára. Az 
Európai Parlament ezenfelül a higanyra 
vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, 
2006. március 14-i állásfoglalásában1

azon a véleményen volt, hogy az almadéni 
bányák megfelelő helyszínül szolgálnának 
a fémhigany biztonságos tárolásához.

Or. es

Indokolás

Az első olvasat során előterjesztett 6. módosítás visszaállítása.

Módosítás 38
Hegyi Gyula, Miguel Angel Martínez Martínez

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Minden egyéb alternatíva előtt mérlegelni 
kell annak lehetőségét, hogy az almadéni 
létesítményeket (Spanyolország) a 
meglévő fémhiganykészletek, illetve az 

  
1HL C 291. E, 128. o.
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Európa-szerte az iparban 
melléktermékként keletkező fémhigany –
de nem a hulladékká vált higanytartalmú 
árucikkek – biztonságos tárolására 
használják, így hasznosítva a helyben 
meglévő infrastruktúrát, illetve a helyi 
munkaerőt és technológiai szakértelmet.

Or. en

Indokolás

A higanyt biztonságosan kell tárolni, a biztonságos, hosszú távú környezetgazdálkodás 
szabályainak megfelelően. A higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló 
állásfoglalásában már maga a Parlament is rámutatott, hogy „meg kell fontolni azt a 
lehetőséget, hogy Almadént a meglévő fémhiganykészletek, illetve az Európa-szerte az 
iparban melléktermékként keletkező fémhigany – de nem a hulladékká vált higanytartalmú 
árucikkek – biztonságos tárolására használják, így hasznosítva a helyben meglévő 
infrastruktúrát, illetve a helyi munkaerőt és technológiai szakértelmet”.

Módosítás 39
Pilar Ayuso

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Minden egyéb alternatíva előtt mérlegelni 
kell annak lehetőségét, hogy Almadént a 
meglévő fémhiganykészletek, illetve az 
Európa-szerte az iparban 
melléktermékként keletkező fémhigany –
de nem a hulladékká vált higanytartalmú 
árucikkek – biztonságos tárolására 
használják, így hasznosítva a helyben 
meglévő infrastruktúrát, illetve a helyi 
munkaerőt és technológiai szakértelmet.

Or. es

Indokolás

Az első olvasat során előterjesztett 24. módosítás visszaállítása.
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Módosítás 40
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
3 cikk - 1 bekezdés - b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) egy évnél hosszabb ideig ideiglenesen 
tárolható (a 2006/12/EK irányelv II. A. 
mellékletében meghatározott 
ártalmatlanítást szolgáló, D 15 művelet) a 
fémhigany ideiglenes tárolására szolgáló és 
ennek megfelelően felszerelt föld feletti 
létesítményekben. Ebben az esetben a 
2003/33/EK határozat mellékletének 2.4. 
szakaszában megállapított feltételeket nem 
kell alkalmazni.

b) ideiglenesen tárolható (a 2006/12/EK 
irányelv II. A. mellékletében 
meghatározott ártalmatlanítást szolgáló, D 
15 művelet) a fémhigany ideiglenes 
tárolására szolgáló és ennek megfelelően 
felszerelt föld feletti létesítményekben. 
Ebben az esetben a 2003/33/EK határozat 
mellékletének 2.4. szakaszában 
megállapított feltételeket nem kell 
alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Az „egy évnél hosszabb ideig” szövegrész beszúrása a közös álláspont 3. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjába aláássa a hulladéklerakókról szóló irányelv szerinti ideiglenes 
tárolásra vonatkozó legfeljebb „egyéves” tárolási időt, amely egyébként alkalmazandó lenne. 
Ez még akkor is lehetővé tenné a higany maradandó lerakását a föld feletti tárolókban, ha a 
tárolót ideiglenes tárolásra szánták. A hosszú távú föld feletti tárolás azonban nem 
biztonságos megoldás a higanyhulladék ártalmatlanítása tekintetében.

Módosítás 41
Hegyi Gyula, Åsa Westlund

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjában felsorolt létesítményekre 
vonatkozó követelményeket, valamint az 
1999/31/EK irányelv I., II. és III. 
mellékletét módosító, a fémhigany átvételi 
kritériumait az ezen irányelv 16. cikkében 
említett eljárásnak megfelelően ki kell 
igazítani. A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2010. január 

(3) Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjában felsorolt létesítményekre 
vonatkozó követelményeket, valamint az 
1999/31/EK irányelv I., II. és III. 
mellékletét módosító, a fémhigany átvételi 
kritériumait az ezen irányelv 16. cikkében 
említett eljárásnak megfelelően ki kell 
igazítani. A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2009. július 1-
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1-ig megfelelő javaslatot kell benyújtania. ig megfelelő javaslatot kell benyújtania a 
7. cikk (1) bekezdése szerinti 
információcsere eredményének és a 7. 
cikk (2) bekezdése szerinti, biztonságos 
ártalmatlanítási lehetőségekre vonatkozó 
kutatásról szóló jelentés 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a kiviteli tilalom hatálybalépése előtt legalább hat hónappal késznek kell lennie.

Módosítás 42
Hegyi Gyula, Åsa Westlund

A Tanács közös álláspontja
7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok és az érintett iparágak között. 
Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli 
tilalmat ki kell-e terjeszteni a 
higanyvegyületekre és a higanyt 
tartalmazó termékekre, hogy szükség van-
e a fémhigany, a higanyvegyületek és a 
higanyt tartalmazó termékek 
behozatalának tilalmára, hogy ki kell-e 
terjeszteni a tárolási kötelezettségét a más 
forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben 
korlátozni a fémhigany ideiglenes tárolását.

(1) A Bizottság 2010. július 1-ig kezdeti
információcserét szervez a tagállamok és 
az érdekelt felek között. Ezen 
információcsere során 2010. július 1-ig 
meg kell vizsgálni különösen, hogy a 
kiviteli tilalmat ki kell-e terjeszteni a 
higanyt 5 tömegszázaléknál kisebb 
koncentrációban tartalmazó 
higanyvegyületekre; hogy ki kell-e 
terjeszteni a tárolási kötelezettséget a más 
forrásokból származó fémhiganyra, hogy 
szükséges-e időben korlátozni a fémhigany 
ideiglenes tárolását, valamint hogy 2009. 
július 1-ig kell-e kutatást végezni a 
biztonságos ártalmatlanítási lehetőségekre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat során előterjesztett 31. módosítás részleges visszaállítása.
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Módosítás 43
Hegyi Gyula, Miguel Angel Martínez Martínez

A Tanács közös álláspontja
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) Az információcsere többek között az 
annak mérlegelése során nyert 
eredményeket fogja elemezni, hogy a 2. 
cikkel összhangban Almadén legyen a 
meglévő fémhiganykészletek, illetve az 
európai iparban melléktermékként 
keletkező fémhigany biztonságos 
tárolására szolgáló helyszín.

Or. en

Módosítás 44
Hegyi Gyula, Åsa Westlund

A Tanács közös álláspontja
7 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. A Bizottság figyelemmel kíséri a 
biztonságos ártalmatlanítási módozatokra –
– beleértve a fémhigany befoglalását is ––
vonatkozó, folyamatban levő kutatási 
tevékenységeket. A Bizottság legkésőbb 
2010. július 1-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentés alapján a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet felülvizsgálatára a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. 
július 1-ig. 

2. A Bizottság figyelemmel kíséri a 
biztonságos ártalmatlanítási módozatokra –
– beleértve a fémhigany befoglalását is ––
vonatkozó, folyamatban levő kutatási 
tevékenységeket. A Bizottság legkésőbb 
2010. január 1-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentés alapján a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet felülvizsgálatára a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2012. 
július 1-ig.

Or. en

Indokolás

Az első olvasat során előterjesztett 31. módosítás részleges visszaállítása.
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Módosítás 45
Hegyi Gyula, Miguel Angel Martínez Martínez

A Tanács közös álláspontja
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Hat hónappal azelőtt, hogy az 1. 
cikkel összhangban hatályba lépne a 
kiviteli tilalom, a Bizottság értékeli a 
higanybányák bezárása által érintett 
területen az életképes gazdasági és 
szociális lehetőségek kialakítása 
érdekében elvégzett kompenzációs 
intézkedések hatékonyságát és hatását.

Or. en
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