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Grozījums Nr. 37
Pilar Ayuso

Padomes kopējā nostāja
3.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments un Padome 
atzina vides un sociālās problēmas, kas 
rodas no dzīvsudraba raktuvju slēgšanas 
Almadenas apgabalā Spānijā, un 
uzskatīja, ka jāpieņem piemēroti 
kompensācijas pasākumi, lai ļautu 
skartajam reģionam rast stabilus vietējās 
vides, nodarbinātības un saimnieciskās 
darbības risinājumus. Turklāt Eiropas 
Parlaments savā 2006. gada 14. marta 
rezolūcijā par Kopienas stratēģiju 
attiecībā uz dzīvsudrabu1 uzskatīja, ka 
raktuves Almadenas apgabalā būtu laba 
vieta metāliska dzīvsudraba drošai 
glabāšanai.

Or. es

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr. 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Pirms jebkuras citas alternatīvas izskata 
iespēju izmantot Almadenas raktuves 
(Spānijā) esošo metāliskā dzīvsudraba 

                                               
1OV C 291E, 128. lpp.
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krājumu vai metāliskā dzīvsudraba 
blakusproduktu no visas Eiropas, bet ne 
dzīvsudrabu saturošu izstrādājumu, kas 
kļuvuši par atkritumiem, drošai 
glabāšanai, tādējādi izmantojot 
infrastruktūru, vietējo darbaspēku un tur 
pastāvošās tehnoloģiskās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Dzīvsudrabs jāuzglabā drošā veidā saskaņā ar vides ilgtermiņa pārvaldības noteikumiem. 
Parlaments rezolūcijā par Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu jau pievērsa 
uzmanību apsvērumam, ka  Almadenā varētu izveidot drošu glabāšanas vietu esošajiem 
metāliskā dzīvsudraba krājumiem vai metāliskā dzīvsudraba blakusproduktiem no visas 
Eiropas, bet nekādā gadījumā dzīvsudrabu saturošiem izstrādājumiem, kas kļuvuši par 
atkritumiem, tādā veidā efektīvi izmantojot jau esošo infrastruktūru, vietējo personālu un 
pieredzi tehnoloģiju jomā.

Grozījums Nr. 39
Pilar Ayuso

Padomes kopējā nostāja
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Pirms jebkuras citas alternatīvas izskata 
iespēju izmantot Almadenas raktuves 
esošo metāliskā dzīvsudraba krājumu vai 
metāliskā dzīvsudraba blakusproduktu no 
visas Eiropas, bet ne dzīvsudrabu 
saturošu izstrādājumu, kas kļuvuši par 
atkritumiem, drošai glabāšanai, tādējādi 
izmantojot infrastruktūru, vietējo 
darbaspēku un tur pastāvošās 
tehnoloģiskās zināšanas.

Or. es

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 24.
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Grozījums Nr. 40
Richard Seeber

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(b) ierobežotu laiku, kas pārsniedz vienu 
gadu, (apglabāšanas operācija D 15, kā tā 
definēta Direktīvas 
2006/12/EK II A pielikumā) glabāt 
virszemes iekārtās, kas ir paredzētas un 
aprīkotas metāliskā dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai.  Šādā gadījumā nepiemēro 
Lēmuma 2003/33/EK pielikuma 2.4. iedaļā 
izklāstītos kritērijus.

(b) ierobežotu laiku (apglabāšanas 
operācija D 15, kā tā definēta Direktīvas 
2006/12/EK II A pielikumā) glabāt 
virszemes iekārtās, kas ir paredzētas un 
aprīkotas metāliskā dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai. Šādā gadījumā nepiemēro 
Lēmuma 2003/33/EK pielikuma 2.4. iedaļā 
izklāstītos kritērijus.

Or. de

Pamatojums

Ja kopējās nostājas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā iekļauj formulējumu „kas pārsniedz 
vienu gadu”, tas apdraud paredzēto noteikumu par „vienu gadu” kā maksimāli pieļaujamo 
glabāšanas laiku īslaicīgai glabāšanai saskaņā ar Poligonu direktīvu, ko pretējā gadījumā 
piemērotu. Tā rezultātā kļūtu iespējama pastāvīga dzīvsudraba glabāšana minētajos objektos 
pat tad, ja tā ir bijusi paredzēta kā pagaidu glabāšana. Tomēr ilgtermiņa virszemes 
glabāšana nav drošs risinājums dzīvsudraba atkritumu apglabāšanai.

Grozījums Nr. 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Prasības attiecībā uz šīs regulas 3. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
uzskaitītajām glabātavām, kā arī metāliskā 
dzīvsudraba pieņemšanas kritērijus, ar ko 
groza Direktīvas 1999/31/EK I, II un III 
pielikumu, pieņem saskaņā ar minētās 
direktīvas 16. pantā minēto procedūru.  

3. Prasības attiecībā uz šīs regulas 3. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
uzskaitītajām glabātavām, kā arī metāliskā 
dzīvsudraba pieņemšanas kritērijus, ar ko 
groza Direktīvas 1999/31/EK I, II un III 
pielikumu, pieņem saskaņā ar minētās 
direktīvas 16. pantā minēto procedūru.  
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Komisija pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā
2010. gada 1. janvārī iesniedz attiecīgu 
priekšlikumu.

Komisija pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā
2009. gada 1. jūlijā janvārī iesniedz 
attiecīgu priekšlikumu, ņemot vērā 
informācijas apmaiņās rezultātus saskaņā 
ar 7. panta 1. punktu un ziņojumu par 
drošas glabāšanas iespējām saskaņā ar 
7. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumam jābūt gatavam vismaz sešus mēnešus pirms eksporta aizlieguma stāšanās 
spēkā.

Grozījums Nr. 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Komisija organizē informācijas apmaiņu 
starp dalībvalstīm un attiecīgajām
nozarēm.  Minētajā informācijas apmaiņā 
jo īpaši izskata iespējamu vajadzību 
eksporta aizliegumu attiecināt arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem un 
dzīvsudrabu saturošiem ražojumiem,
aizliegt metāliskā dzīvsudraba,
dzīvsudraba savienojumu un dzīvsudrabu 
saturošu ražojumu importu, glabāšanas 
pienākumu attiecināt arī uz metālisko 
dzīvsudrabu no citiem avotiem, noteikt 
termiņus metāliskā dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai.

1. Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam
organizē sākotnēju informācijas apmaiņu 
starp dalībvalstīm un attiecīgajām
ieinteresētajām personām.  Minētajā 
informācijas apmaiņā līdz 2010. gada 
1. jūlijam jo īpaši izskata vajadzību 
eksporta aizliegumu attiecināt arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem, kuros
dzīvsudraba koncentrācija ir zemāka par 5 
masas procentiem, glabāšanas pienākumu 
attiecināt arī uz metālisko dzīvsudrabu no 
citiem avotiem, noteikt termiņus metāliskā 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai un līdz 
2009. gada 1. jūlijam drošas glabāšanas 
iespēju izpēti.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 31.
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Grozījums Nr. 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1a. Informācijas apmaiņā cita starpā 
analizē rezultātus, kas iegūti, apsverot 
iespēju izmantot Almadenas raktuves kā 
novietni pašreizējo metāliska dzīvsudraba 
krājumu vai metāliska dzīvsudraba, ko 
Eiropas rūpniecības nozares ražotāji 
saražojuši kā blakusproduktu, drošai 
glabāšanai saskaņā ar 2. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Komisija pastāvīgi pārskata notiekošo 
pētniecību attiecībā uz metāliskā 
dzīvsudraba drošas glabāšanas iespējām, 
tostarp tā sacietināšanu.  Komisija līdz 
2010. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
attiecīgā gadījumā cik drīz vien iespējams 
un, vēlākais, 2013. gada 1. jūlijā iesniedz 
priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai.

2. Komisija pastāvīgi pārskata notiekošo 
pētniecību attiecībā uz metāliskā 
dzīvsudraba drošas glabāšanas iespējām, 
tostarp tā sacietināšanu.  Komisija līdz 
2010. gada 1. janvārim iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
attiecīgā gadījumā cik drīz vien iespējams 
un, vēlākais, 2012. gada 1. jūlijā iesniedz 
priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 31.
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Grozījums Nr. 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Padomes kopējā nostāja
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2a. Sešus mēnešus pirms eksporta 
aizlieguma stāšanās spēkā saskaņā ar 
1. pantu Komisija novērtē to 
kompensācijas pasākumu efektivitāti un 
ietekmi, kas tiek veikti, lai ļautu 
dzīvsudraba raktuvju slēgšanas skartam 
reģionam rast stabilas ekonomiskas un 
sociālas alternatīvas.

Or. en
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