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Pakeitimas 37
Pilar Ayuso

Tarybos bendroji pozicija
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(3a) Europos Parlamentas ir Taryba 
pripažino aplinkos apsaugos ir socialines 
problemas, kylančias dėl gyvsidabrio 
kasyklų Almadeno rajone (Ispanija), ir 
mano, kad būtų tikslinga nustatyti 
tinkamas kompensacines priemones, 
padėsiančias šiam nukentėjusiam 
regionui rasti įgyvendinamus sprendimus 
vietos aplinkos, užimtumo ir ekonominės 
veiklos srityse. Be to 2006 m. kovo 14 d. 
rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl 
gyvsidabrio1 Europos Parlamentas 
pareiškė nuomonę, kad Almadeno 
kasyklos būtų gera vieta saugiam 
metalinio gyvsidabrio laikymui.

Or. es

Pagrindimas

Atkuriamas pirmojo svarstymo 6 pakeitimas.

Pakeitimas38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Prieš pasirenkant bet kokį kitą variantą, 
apsvarstoma galimybė saugiam sukauptų 
metalinio gyvsidabrio atsargų ar 

                                               
1OL C 291E, p. 128.
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metalinio gyvsidabrio, kuris visos Europos 
pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, išskyrus gyvsidabrio turinčius 
produktus, kurie yra virtę atliekomis, 
laikymui panaudoti Almadeno kasyklą ir 
taip pasinaudoti ten esančia 
infrastruktūra, vietos darbo jėga ir 
technologine patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Gyvsidabris turi būti laikomas saugiai ir pagal saugaus ilgalaikio ekologiško valdymo 
taisykles. Savo rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio Parlamentas jau yra 
pabrėžęs, kad „reikia apsvarstyti galimybę Almadene saugoti esamo gyvsidabrio metalo arba 
visoje Europoje kitiems gaminiams gaminti pramonės panaudoto gyvsidabrio metalo (tačiau 
ne prekių, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurios tapo atliekomis) atsargas, ir taip išnaudoti 
ten esančią infrastruktūrą, darbo jėgą bei technologines galimybes“.

Pakeitimas39
Pilar Ayuso

Tarybos bendroji pozicija
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Prieš pasirenkant bet kokį kitą variantą, 
apsvarstoma galimybė saugiam sukauptų 
metalinio gyvsidabrio atsargų ar 
metalinio gyvsidabrio, kuris visos Europos 
pramonėje susidaro kaip šalutinis 
produktas, išskyrus gyvsidabrio turinčius 
produktus, kurie yra virtę atliekomis, 
laikymui panaudoti Almadeno kasyklą ir 
taip pasinaudoti ten esančia 
infrastruktūra, vietos darbo jėga ir 
technologine patirtimi.

Or. es

Pagrindimas

Atkuriamas pirmojo svarstymo 24 pakeitimas.
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Pakeitimas40
Richard Seeber

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

b) laikinai laikomas (šalinimo operacija 
D 15, apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 
II A priede) ilgiau kaip vienerius metus 
antžeminiuose įrenginiuose, kurie skirti 
laikinai laikyti metalinį gyvsidabrį ir yra 
atitinkamai įrengti, netaikant Sprendimo 
2003/33/EB priedo 2.4 punkte nustatytų 
kriterijų.

(b) laikinai laikomas (šalinimo operacija 
D 15, apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 
II A priede) antžeminiuose įrenginiuose, 
kurie skirti laikinai laikyti tik metalinį 
gyvsidabrį ir yra atitinkamai įrengti, 
netaikant Sprendimo 2003/33/EB priedo 
2.4 punkte nustatytų kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Žodžių „ilgiau kaip vienerius metus“ bendrosios pozicijos 3 straipsnio 1 dalies b punkte 
įterpimas pažeidžia Atliekų sąvartynų direktyvoje, kuri šiaip būtų taikoma, numatytą ilgiausią 
vienų metų laikymo terminą. Tai sudarytų galimybę gyvsidabrį nuolat laikyti antžeminėse 
saugyklose, net tuo atveju, jei jos buvo skirtos tik laikinam laikymui. Tačiau ilgalaikis 
antžeminis saugojimas – nesaugus gyvsidabrio atliekų šalinimo sprendimas.

Pakeitimas41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
išvardytiems įrenginiams skirti 
reikalavimai bei metalinio gyvsidabrio 
priėmimo kriterijai, kuriais iš dalies 
keičiami Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III 
priedai, patvirtinami tos direktyvos 
16 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija 
pateikia reikiamą pasiūlymą kuo greičiau ir 

3. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
išvardytiems įrenginiams skirti 
reikalavimai bei metalinio gyvsidabrio 
priėmimo kriterijai, kuriais iš dalies 
keičiami Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III 
priedai, patvirtinami tos direktyvos 
16 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija 
pateikia reikiamą pasiūlymą kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip 2009 m. liepos 1 d,
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ne vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į keitimąsi 7 straipsnio 1 
dalyje nurodyta informacija ir 7 straipsnio 
2 dalyje nurodytas mokslinių tyrimų ir 
saugaus šalinimo ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas turi būti parengtas bent šešiais mėnesiais anksčiau nei įsigalios eksporto 
draudimas.

Pakeitimas42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Komisija organizuoja valstybių narių bei 
atitinkamų pramonės šakų keitimąsi 
informacija. Keičiantis šia informacija visų 
pirma tiriamas galimas poreikis taikyti 
eksporto uždraudimą ir gyvsidabrio 
junginiams bei gyvsidabrio turintiems 
produktams, taikyti importo uždraudimą 
metaliniam gyvsidabriui, gyvsidabrio 
junginiams bei gyvsidabrio turintiems 
produktams, taikyti laikymo įpareigojimą 
ir metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių 
bei poreikis nustatyti metalinio gyvsidabrio 
laikino laikymo terminus.

1. Komisija organizuoja pirmą valstybių 
narių ir atitinkamų suinteresuotų šalių
keitimąsi informacija iki 2010 m. liepos 
1 d.. Keičiantis šia informacija visų pirma, 
iki 1010 m. liepos 1 d. ištiriamas poreikis 
taikyti eksporto uždraudimą ir gyvsidabrio 
junginiams, kurių gyvsidabrio 
koncentracija viršija 5 proc. pagal masę 
(w/w); taikyti laikymo įpareigojimą ir 
metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių; bei 
poreikis nustatyti metalinio gyvsidabrio 
laikino laikymo terminus, o iki 2009 m. 
liepos 1 d. išnagrinėti saugaus šalinimo 
galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies atkuriamas pirmojo svarstymo 31 pakeitimas.
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Pakeitimas43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsno 1a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1a. Keičiantis informacija, inter alia, 
analizuojami rezultatai, gauti svarstant, 
ar Almadenas galėtų būti vieta, kurioje 
pagal 2 straipsnį būtų saugiai laikomos 
turimos metalinio gyvsidabrio atsargos 
arba Europos pramonės įmonėse kaip 
pašalinis produktas išgaunamas metalinis 
gyvsidabris.

Or. en

Pakeitimas44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio – 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Komisija nuolat peržiūri vykdomus 
mokslinius tyrimus dėl saugaus atliekų 
šalinimo būdų, įskaitant metalinio 
gyvsidabrio kietinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą 
iki 2010 m. liepos 1 d. Remdamasi šiuo 
pranešimu Komisija prireikus kuo skubiau 
pateikia pasiūlymą dėl šio reglamento 
peržiūros, bet ne vėliau kaip 2013 m. liepos 
1 d.

2. Komisija nuolat peržiūri vykdomus 
mokslinius tyrimus dėl saugaus atliekų 
šalinimo būdų, įskaitant metalinio 
gyvsidabrio kietinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą 
iki 2010 m. sausio 1 d. Remdamasi šiuo 
pranešimu Komisija prireikus kuo skubiau 
pateikia pasiūlymą dėl šio reglamento 
peržiūros, bet ne vėliau kaip 2012 m. liepos 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies atkuriamas pirmojo svarstymo 31 pakeitimas.
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Pakeitimas45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnio– 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Prieš šešis mėnesius iki eksporto 
uždraudimo įsigaliojimo pagal 1 straipsnį, 
Komisija įvertina kompensacinių 
priemonių, skirtų dėl gyvsidabrio kasyklų
uždarymo neigiamų padarinių 
patyrusiems regionams padėti rasti 
gyvybingas ekonomines ir socialines 
alternatyvas, veiksmingumą ir poveikį.

Or. en
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