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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Pilar Ayuso

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 3a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Európsky parlament a Rada uznali 
environmentálne a sociálne problémy v 
dôsledku zatvorenia ortuťových baní v 
oblasti Almadén v Španielsku a považujú 
za vhodné, aby sa prijali adekvátne 
kompenzačné opatrenia s cieľom 
umožniť postihnutej oblasti nájsť 
uskutočniteľné riešenia pre miestne 
životné prostredie, zamestnanosť a 
hospodársku činnosť. Európsky 
parlament okrem toho vo svojom uznesení 
zo 14. marca 2006 o stratégii Spoločenstva 
týkajúcej sa ortuti1 vyjadril názor, že bane 
v Almadéne by boli dobrým miestom na 
bezpečné uskladnenie kovovej ortuti.

Or. es

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 6 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pred každou ďalšou alternatívou sa 
posudzuje možnosť využiť zariadenia v 
Almadéne v Španielsku ako miesto na 

                                               
1Ú. v. EÚ C 291E, s. 128.
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bezpečné uskladnenie existujúcich zásob 
kovovej ortuti alebo kovovej ortuti 
získanej ako vedľajší priemyselný produkt 
v celej Európe, ale v žiadnom prípade 
predmetov obsahujúcich ortuť, ktoré sa 
stali odpadom, a tým aj využiť miestnu 
infraštruktúru, pracovnú silu 
a technologické znalosti.

Or. en

Odôvodnenie

Ortuť sa musí uskladňovať bezpečne, v súlade s pravidlami bezpečného dlhodobého 
environmentálneho spravovania. Samotný Parlament už vo svojom uznesení o stratégii 
Spoločenstva týkajúcej sa ortuti poukázal na to, že by sa mala posúdiť možnosť využiť 
Almadén ako miesto na bezpečné uskladnenie existujúcich zásob kovovej ortuti alebo kovovej 
ortuti získanej ako vedľajší priemyselný produkt v celej Európe, ale v žiadnom prípade 
predmetov obsahujúcich ortuť, ktoré sa stali odpadom, a tým aj využiť miestnu infraštruktúru, 
pracovnú silu a technologické znalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Pilar Ayuso

Spoločná pozícia Rady
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pred každou ďalšou alternatívou sa 
posudzuje možnosť využiť Almadén ako 
miesto na bezpečné uskladnenie 
existujúcich zásob kovovej ortuti alebo 
kovovej ortuti získanej ako vedľajší 
priemyselný produkt v celej Európe, ale v 
žiadnom prípade predmetov obsahujúcich 
ortuť, ktoré sa stali odpadom, a tým aj 
využiť miestnu infraštruktúru, pracovnú 
silu a technologické znalosti.

Or. es

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 24 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) dočasne uskladnená (spôsob 
zneškodnenia D 15 vymedzený v prílohe II 
A k smernici 2006/12/ES) na viac ako rok
v povrchových zariadeniach určených a 
vybavených na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti. V tomto prípade sa kritériá 
uvedené v oddieli 2.4 prílohy k 
rozhodnutiu 2003/33/ES neuplatňujú.

b) dočasne uskladnená (spôsob 
zneškodnenia D 15 vymedzený v prílohe II 
A k smernici 2006/12/ES) v povrchových 
zariadeniach určených a vybavených na 
dočasné uskladnenie kovovej ortuti. V 
tomto prípade sa kritériá uvedené v oddiele
2.4 prílohy k rozhodnutiu 2003/33/ES 
neuplatňujú.

Or. de

Odôvodnenie

Vloženie slov „na viac ako rok“ v článku 3 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície je v rozpore s 
maximálnym časom skladovania v trvaní jedného roka pre dočasné uskladnenie, ako je 
uvedené v smernici o skládkach odpadu, ktorá by sa inak použila. To by umožnilo stále 
skladovanie ortuti v povrchových priestoroch aj vtedy, keď by sa takéto skladovanie 
označovalo ako dočasné uskladnenie.  Dlhodobé skladovanie v povrchových priestoroch však 
nie je bezpečným riešením pre uskladňovanie zvyškov ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Spoločná pozícia Rady
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Požiadavky na zariadenia uvedené v 
článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto 
nariadenia, ako aj akceptačné kritériá pre 
kovovú ortuť, ktorými sa menia a dopĺňajú 
prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES, sa 
prijmú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 16 uvedenej smernice. Komisia 
predloží vhodný návrh čo najskôr, 

3. Požiadavky na zariadenia uvedené v 
článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto 
nariadenia, ako aj akceptačné kritériá pre 
kovovú ortuť, ktorými sa menia a dopĺňajú 
prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES, sa 
prijmú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 16 uvedenej smernice. Komisia 
predloží vhodný návrh čo najskôr, 
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najneskôr do 1. januára 2010. najneskôr do 1. júla 2009, pričom 
zohľadní výsledky výmeny informácií 
podľa článku 7 ods. 1 a správu o výskume 
týkajúcom sa možností bezpečného 
zneškodnenia podľa článku 7 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh by mal byť pripravený aspoň šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti zákazu 
vývozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia organizuje výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a dotknutými 
priemyselnými odvetviami. Pri tejto 
výmene informácií sa predovšetkým skúma
prípadná potreba rozšírenia zákazu vývozu 
na zlúčeniny ortuti a výrobky obsahujúce 
ortuť, zákazu dovozu kovovej ortuti, 
zlúčenín ortuti a výrobkov obsahujúcich 
ortuť, rozšírenia povinnosti týkajúcej sa 
uskladnenia kovovej ortuti z iných zdrojov 
a potreba časového obmedzenia dočasného 
uskladnenia kovovej ortuti.

1. Komisia zorganizuje počiatočnú
výmenu informácií medzi členskými štátmi 
a príslušnými zainteresovanými stranami 
do 1. júla 2010. Pri tejto výmene 
informácií sa predovšetkým do 1. júla 
2010 preskúma potreba rozšírenia zákazu 
vývozu na zlúčeniny ortuti 
s koncentráciou ortuti do 5 hmotnostných 
%, rozšírenia povinnosti týkajúcej sa 
uskladnenia kovovej ortuti z iných zdrojov 
a časového obmedzenia dočasného 
uskladnenia kovovej ortuti a do 1. júla 
2009 sa preskúmajú výskumné činnosti 
týkajúce sa možností bezpečného 
zneškodnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Výmena informácií má okrem iného 
analyzovať výsledky hodnotenia týkajúce 
sa Almadénu ako miesta bezpečného 
uskladnenia existujúcich zásob kovovej 
ortuti alebo kovovej ortuti získanej ako 
vedľajší produkt európskeho priemyslu v 
súlade s článkom 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia sleduje prebiehajúce výskumné 
činnosti týkajúce sa možností bezpečného 
zneškodnenia vrátane tuhnutia kovovej 
ortuti. Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 1. júla 
2010. Komisia v prípade potreby predloží 
na základe tejto správy návrh na revíziu 
tohto nariadenia čo najskôr, najneskôr do 
1. júla 2013.

2. Komisia sleduje prebiehajúce výskumné 
činnosti týkajúce sa možností bezpečného 
zneškodnenia vrátane tuhnutia kovovej 
ortuti. Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 1. 
januára 2010. Komisia v prípade potreby 
predloží na základe tejto správy návrh na 
revíziu tohto nariadenia čo najskôr, 
najneskôr do 1. júla 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Šesť mesiacov pred nadobudnutím 
účinnosti zákazu vývozu v súlade s 
článkom 1 zhodnotí Komisia účinnosť a 
vplyv kompenzačných opatrení prijatých 
na to, aby sa oblastiam postihnutým 
zatváraním ortuťových baní umožnilo 
dospieť k realizovateľným hospodárskym 
a sociálnym alternatívam.

Or. en
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