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Alteração 37
Pilar Ayuso

Posição comum do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(3 bis) O Parlamento Europeu e o 
Conselho reconheceram os problemas 
ambientais e sociais derivados do 
encerramento das minas de mercúrio na 
comarca de Almadén (Espanha) e 
consideraram recomendável a adopção de 
medidas adequadas de compensação para 
que a comarca afectada encontre soluções 
viáveis do ponto de vista do meio 
ambiente, do emprego e da actividade 
económica locais. Além disso, o
Parlamento Europeu considerou, na sua 
resolução de 14 de Março de 2006 sobre a 
estratégia comunitária sobre o mercúrio1, 
atrás referida, que as minas da comarca 
de Almadén seriam um bom local para o 
armazenamento seguro de mercúrio 
metálico.

Or. es

Justificação

Visa repor a alteração 6 da primeira leitura.

Alteração 38
Gyula Hegyi – Miguel Angel Martínez Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Antes de qualquer outra alternativa, há 

                                               
1 JO C 291 E, p. 128.
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que examinar a possibilidade de escolher 
Almadén para o armazenamento seguro 
das reservas existentes de mercúrio 
metálico ou do mercúrio metálico 
secundário gerado, como subproduto, 
pela produção industrial de toda a Europa 
(nunca de produtos que contêm mercúrio 
que tenham passado à condição de 
resíduos), tirando assim partido das 
infra-estruturas, mão-de-obra e 
competências tecnológicas locais;

Or. en

Justificação

O mercúrio deve ser armazenado de uma forma segura que respeite as normas de uma gestão 
ambiental sã a longo prazo. O próprio Parlamento já assinalou a esse respeito, na sua 
resolução relativa à estratégia comunitária sobre o mercúrio, que "deve ser ponderada a 
possibilidade de utilizar Almadén para o armazenamento em condições de segurança das 
reservas de mercúrio metálico e do mercúrio metálico gerado, como subproduto, pela 
produção industrial de toda a Europa, mas não de artigos com mercúrio que passaram à 
condição de resíduos, tirando assim partido das infra-estruturas, mão-de-obra e 
competências tecnológicas locais".

Alteração 39
Pilar Ayuso

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Antes de qualquer outra alternativa, há 
que examinar a possibilidade de escolher 
Almadén para o armazenamento seguro 
das reservas existentes de mercúrio 
metálico ou do mercúrio metálico 
secundário gerado, como subproduto, 
pela produção industrial de toda a Europa 
(nunca de produtos que contêm mercúrio 
que tenham passado à condição de 
resíduos), tirando assim partido das 
infra-estruturas, mão-de-obra e 
competências tecnológicas locais;
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Or. es

Justificação

Visa repor a alteração 24 da primeira leitura.

Alteração 40
Richard Seeber

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

Ser armazenado temporariamente 
(operação de eliminação D 15, tal como 
definida no Anexo II da Directiva 
2006/12/CE) por um período superior a 
um ano em instalações de superfície 
destinadas e equipadas para o 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico, não sendo aplicáveis os critérios 
estabelecidos na secção 2.4 do Anexo da 
Decisão 2003/33/CE.

Ser armazenado temporariamente 
(operação de eliminação D 15, tal como 
definida no Anexo II da 
Directiva 2006/12/CE) em instalações de 
superfície destinadas e equipadas para o 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico, não sendo aplicáveis os critérios 
estabelecidos na secção 2.4 do Anexo da 
Decisão 2003/33/CE.

Or. de

Justificação

A inserção da expressão "por um período superior a um ano" no artigo 3.º, n.º 1, alínea b) da 
posição comum esvazia de conteúdo o prazo máximo de armazenamento temporário de "um 
ano" - nos termos da directiva sobre eliminação de detritos - que de outra forma seria 
aplicável. Assim, torna-se possível o armazenamento permanente de mercúrio em instalações 
de superfície, mesmo que ele seja designado como armazenamento temporário. Contudo, um 
armazenamento em instalações de superfície a longo prazo não constitui uma solução segura 
para o armazenamento de mercúrio.
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Alteração 41
Gyula Hegyi – Åsa Westlund

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

3. Os requisitos a respeitar pelas 
instalações a que se referem as alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 3.º do presente 
regulamento, bem como os critérios de 
admissão de mercúrio metálico que alteram 
os Anexos I, II e III da 
Directiva 1999/31/CE são aprovados nos 
termos do artigo 16.º da referida directiva. 
A Comissão apresenta uma proposta 
adequada o mais rapidamente possível 
até 1 de Janeiro de 2010.

3. Os requisitos a respeitar pelas 
instalações a que se referem as alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 3.º do presente 
regulamento, bem como os critérios de 
admissão de mercúrio metálico que alteram 
os Anexos I, II e III da 
Directiva 1999/31/CE são aprovados nos 
termos do artigo 16.º da referida directiva. 
A Comissão apresenta uma proposta 
adequada o mais rapidamente possível 
até 1 de Julho de 2009, tendo em conta o 
resultado do intercâmbio de informações 
previsto no n.º 1 do artigo 7.º e o relatório 
sobre a investigação sobre opções de 
eliminação segura previsto no n.º 2 do 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

A proposta deve estar pronta, pelo menos, 6 meses antes da entrada em vigor da proibição da 
exportação.

Alteração 42
Gyula Hegyi – Åsa Westlund

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e 
os sectores industriais em causa. Este 
intercâmbio de informações examina, em 
particular, a eventual necessidade de 
alargar a proibição de exportação aos 

1. A Comissão organiza um intercâmbio 
inicial de informações entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas 
até 1 de Julho de 2010. Este intercâmbio 
de informações examina, em particular, até 
1 de Julho de 2010, a necessidade de 
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compostos de mercúrio e aos produtos que 
contêm mercúrio, de proibir a importação 
de mercúrio metálico, de compostos de 
mercúrio e de produtos que contêm 
mercúrio, de alargar a obrigação de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e de fixar 
prazos para o armazenamento temporário 
de mercúrio metálico.

alargar a proibição de exportação aos 
compostos de mercúrio com uma 
concentração de mercúrio inferior a 5% 
em peso (p/p), de alargar a obrigação de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e de fixar 
prazos para o armazenamento temporário 
de mercúrio metálico e, até 1 de Julho de 
2009, a investigação sobre opções de 
eliminação segura.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 31 da primeira leitura.

Alteração 43
Gyula Hegyi – Miguel Angel Martínez Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

1-A. O intercâmbio de informações 
analisará, nomeadamente, os resultados 
do estudo acerca da escolha de Almadén 
para o armazenamento seguro das 
reservas existentes de mercúrio metálico 
ou do mercúrio metálico secundário 
gerado, como subproduto, pela produção 
industrial de toda a Europa, em 
conformidade com o artigo 2.º.

Or. en
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Alteração 44
Gyula Hegyi – Åsa Westlund

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. A Comissão acompanha as actividades 
de investigação em curso sobre opções de 
eliminação segura, incluindo a 
solidificação de mercúrio metálico. 
Até 1 de Julho de 2010, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Com base nesse 
relatório, se for caso disso, a Comissão 
apresenta uma proposta de revisão do 
presente regulamento o mais rapidamente 
possível, até 1 de Julho de 2013.

2. A Comissão acompanha as actividades 
de investigação em curso sobre opções de 
eliminação segura, incluindo a 
solidificação de mercúrio metálico. 
Até 1 de Janeiro de 2010, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Com base nesse 
relatório, se for caso disso, a Comissão 
apresenta uma proposta de revisão do 
presente regulamento o mais rapidamente 
possível, até 1 de Julho de 2012.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 31 da primeira leitura.

Alteração 45
Gyula Hegyi – Miguel Angel Martínez Martínez

Posição comum do Conselho
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Seis meses antes da entrada em vigor 
da proibição da exportação, em 
conformidade com o artigo 1.º, a 
Comissão avaliará a eficácia e o impacto 
das medidas de compensação adoptadas, 
para permitir que a área afectada pelo 
encerramento das minas de mercúrio 
encontre alternativas económicas e 
sociais viáveis.

Or. en
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