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Amendamentul 37
Pilar Ayuso

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3a) Parlamentul European și Consiliul 
au recunoscut problemele ecologice și 
sociale rezultate ca urmare a închiderii 
minelor de mercur din Almadén (Spania) 
și au considerat că se impune adoptarea 
unor măsuri de compensare 
corespunzătoare pentru a permite găsirea 
unor soluții viabile pentru mediu, 
ocuparea forței de muncă și activitatea 
economică din zona afectată. De 
asemenea, în Rezoluția sa din 14 martie 
2006 referitoare la strategia comunitară 
privind mercurul1, Parlamentul European 
a considerat că minele din Almadén ar fi 
un sit corespunzător pentru depozitarea în 
condiții de siguranță a mercurului 
metalic.

Or. es

Justificare

Reinstates Amendment 6 from first reading.

Amendamentul 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Înainte de utilizarea oricărei alternative, 
                                               
1JO C 291E, p. 128.
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trebuie să se ia în considerare 
posibilitatea folosirii sitului din Almadén 
(Spania) pentru depozitarea în condiții de 
siguranță a stocurilor existente de mercur 
metalic sau de mercur metalic secundar 
rezultat din industria europeană, dar nu și 
a produselor care conțin mercur devenite 
deșeuri, ceea ce va permite, în același 
timp, folosirea infrastructurilor, a forței 
de muncă locale și a cunoștințelor 
tehnologice care există deja acolo.

Or. en

Justificare

Mercury must be stored safely in compliance with the rules of safe long-term environmental 
management. Parliament itself has already pointed out, in its resolution on the Community 
strategy concerning mercury, that 'consideration should be given to the possibility of using 
Almadén for the safe storage of the existing metallic mercury stocks or metallic mercury sub-
produced by industry all over Europe but not mercury-containing articles that have become 
waste, thus making use of the infrastructures, local manpower and technological expertise 
existing there.

Amendamentul 39
Pilar Ayuso

Poziția comună a Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Înainte de utilizarea oricărei alternative, 
trebuie să se studieze posibilitatea folosirii 
sitului din Almadén pentru depozitarea în 
condiții de siguranță a stocurilor existente 
de mercur metalic sau de mercur metalic 
secundar rezultat din industria 
europeană, dar nu și a produselor care 
conțin mercur devenite deșeuri, ceea ce va 
permite, în același timp, folosirea 
infrastructurilor, a forței de muncă și a 
cunoștințele tehnice care există deja 
acolo.
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Or. es

Justificare

Reinstates Amendment 24 from first reading.

Amendamentul 40
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) să fie depozitat temporar (operațiunea 
de eliminare D 15 definită în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE), pe o durată mai 
mare de un an, în instalații supraterane 
destinate și echipate pentru depozitarea 
temporară a mercurului metalic. În acest 
caz, nu se aplică criteriile stabilite la 
secțiunea 2.4 din anexa la Decizia 
2003/33/CE.

(b) să fie depozitat temporar (operațiunea 
de eliminare D 15 definită în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE), în instalații 
supraterane destinate și echipate pentru 
depozitarea temporară a mercurului 
metalic. În acest caz, nu se aplică criteriile 
stabilite la secțiunea 2.4 din anexa la 
Decizia 2003/33/CE.

Or. de

Justificare

The insertion of the words 'for more than one year' in Article 3(1)(b) of the common position 
undermines the 'one-year' maximum storage time for temporary storage under the Landfill 
Directive, which would otherwise apply. This would make the permanent depositing of 
mercury possible in above-ground sites even if it was designated as temporary storage. 
However, long-term above-ground deposit is not a safe solution for the disposal of waste 
mercury.
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Amendamentul 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Poziția comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Cerințele pentru instalațiile enumerate 
la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din prezentul regulament, precum și 
criteriile de acceptare a mercurului metalic, 
care determină modificări în anexele I, II și 
III la Directiva 1993/31/CE, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din directiva menționată. 
Comisia formulează o propunere 
corespunzătoare cât mai curând posibil și 
cel târziu până la 1 ianuarie 2010.

(3) Cerințele pentru instalațiile enumerate 
la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din prezentul regulament, precum și 
criteriile de acceptare a mercurului metalic, 
care determină modificări în anexele I, II și 
III la Directiva 1993/31/CE, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din directiva menționată. 
Comisia formulează o propunere 
corespunzătoare cât mai curând posibil și 
cel târziu până la 1 iulie 2009, luând în 
considerare rezultatul schimbului de 
informații, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1) și raportul referitor la 
cercetările privind opțiunile de depozitare 
în condiții de siguranță, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (2).

Or. en

Justificare

The proposal should be ready at least six months before the entry into force of the export ban.

Amendamentul 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Comisia organizează un schimb de 
informații între statele membre și
sectoarele industriale interesate. Acest 
schimb de informații analizează, în special,
eventualitatea necesității de a extinde 
interdicția de export la compușii 

(1) Comisia organizează un prim schimb 
de informații între statele membre și părțile 
implicate până la 1 iulie 2010. Acest 
schimb de informații analizează până la 1 
iulie 2010, în special, necesitatea de a 
extinde interdicția de export la compușii 
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mercurului și la produsele care conțin 
mercur, de a interzice importul de mercur
metalic, de compuși ai mercurului și de 
produse care conțin mercur, de a extinde 
obligația de depozitare la mercurul metalic 
provenind din alte surse, precum și de a 
impune termene privind depozitarea 
temporară a mercurului metalic.

mercurului cu o concentrație de mercur 
sub 5% masă/masă, de a extinde obligația 
de depozitare la mercurul metalic 
provenind din alte surse, precum și de a 
impune termene privind depozitarea 
temporară a mercurului metalic, iar până 
la 1 iulie 2009, cercetările referitoare la 
opțiunile de depozitare în condiții de 
siguranță.

Or. en

Justificare

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Amendamentul 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) Schimbul de informații analizează, 
printre altele, rezultatele examinării 
posibilității de folosire a sitului din 
Almadén pentru depozitarea în condiții de 
siguranță a stocurilor existente de mercur 
metalic sau de mercur metalic secundar 
rezultat din industria europeană, în 
conformitate cu articolul 2.

Or. en

Amendamentul 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Comisia monitorizează activitățile (2) Comisia monitorizează activitățile 
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curente de cercetare privind opțiunile de 
eliminare în condiții de siguranță, care 
includ solidificarea mercurului metalic. 
Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Pe baza acestui raport, 
Comisia prezintă, dacă este cazul, o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament cât mai curând posibil și cel 
târziu la 1 iulie 2013.

curente de cercetare privind opțiunile de 
eliminare în condiții de siguranță, care 
includ solidificarea mercurului metalic. 
Până la 1 ianuarie 2010, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului. Pe baza acestui raport, 
Comisia prezintă, dacă este cazul, o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament cât mai curând posibil și cel 
târziu la 1 iulie 2012.

Or. en

Justificare

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Amendamentul 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Cu șase luni înainte de intrarea în 
vigoare a interdicției la exporturi, în 
conformitate cu articolul 1, Comisia 
evaluează eficiența și impactul măsurilor 
de compensare adoptate pentru a permite 
zonei afectate de închiderea minelor de 
mercur să beneficieze de crearea unor 
alternative economice și sociale viabile.

Or. en
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