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Predlog spremembe 37
Pilar Ayuso

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(3a) Evropski parlament in Svet sta 
priznala okoljske in socialne težave, ki 
izvirajo iz zaprtja rudnikov živega srebra v 
okrožju Almadén (Španija), in menila, da 
je priporočljivo sprejeti ustrezne 
kompenzacijske ukrepe, da bo lahko 
prizadeto območje poiskalo sprejemljive 
rešitve za lokalno okolje, zaposlenost in 
gospodarsko dejavnost. Poleg tega je 
Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 
14. marca 2006 o strategiji Skupnosti za 
živo srebro1 zavzel stališče, da bi bili 
rudniki v Almadénu primerna lokacija za 
varno skladiščenje kovinskega živega 
srebra.

Or. es

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 6 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Pred kakršno koli drugo možnostjo se 
razmisli o možnosti uporabe objektov v 
Almadénu (Španija) za varno skladiščenje 

                                               
1UL C 291E, str. 128.
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obstoječih zalog kovinskega živega srebra 
ali sekundarnega kovinskega živega 
srebra, ki ga pridobiva industrija po vsej 
Evropi, ne pa tudi izdelkov, ki vsebujejo 
živo srebro in ki so postali odpadki, ter 
tako izkoristi infrastrukture, delovno silo 
in tehnološko strokovno znanje, ki obstaja 
na kraju samem.

Or. en

Obrazložitev

Živo srebro je treba skladiščiti varno v skladu s pravili o varnem dolgoročnem ravnanju z 
okoljem. Parlament je v resoluciji o strategiji Skupnosti za živo srebro že poudaril, da „je 
treba razmisliti o možnosti uporabe Almadéna za varno skladiščenje obstoječih zalog 
kovinskega živega srebra ali sekundarnega kovinskega živega srebra, ki ga pridobiva 
industrija po vsej Evropi, ne pa tudi izdelkov, ki vsebujejo živo srebro in ki so postali odpadki, 
ter tako izkoristiti infrastrukture, delovno silo in tehnološko strokovno znanje, ki obstaja na 
kraju samem“.

Predlog spremembe 39
Pilar Ayuso

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Pred kakršno koli drugo možnostjo se 
razmisli o možnosti uporabe Almadéna za 
varno skladiščenje obstoječih zalog 
kovinskega živega srebra ali 
sekundarnega kovinskega živega srebra, 
ki ga pridobiva industrija po vsej Evropi, 
ne pa tudi izdelkov, ki vsebujejo živo 
srebro in ki so postali odpadki, ter tako 
izkoristi infrastrukture, delovno silo in 
tehnološko strokovno znanje, ki obstaja 
na kraju samem.

Or. es
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Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 24 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 40
Richard Seeber

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) začasno skladišči (postopek 
odstranjevanja D 15, kakor je opredeljen v 
Prilogi II A k Direktivi 2006/12/ES) dlje 
kakor eno leto v nadzemnih objektih, 
namenjenih začasnemu skladiščenju 
kovinskega živega srebra in temu ustrezno 
opremljenih. V tem primeru se ne 
uporabljajo merila iz oddelka 2.4 Priloge k 
Odločbi 2003/33/ES.

(b) začasno skladišči (postopek 
odstranjevanja D 15, kakor je opredeljen v 
Prilogi II A k Direktivi 2006/12/ES) v 
nadzemnih objektih, namenjenih 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in temu ustrezno opremljenih. V tem 
primeru se ne uporabljajo merila iz 
oddelka 2.4 Priloge k Odločbi 2003/33/ES.

Or. de

Obrazložitev

Vključitev besed „dlje kakor eno leto“ v člen 3(1)(b) skupnega stališča je v nasprotju z 
„enoletnim“ najdaljšim časom skladiščenja za začasno skladiščenje v skladu z direktivo o 
odlagališčih, ki bi sicer veljal. To bi omogočilo trajno odlaganje živega srebra na nadzemnih 
lokacijah, čeprav bi bil namenjen začasnemu odlaganju, vendar dolgoročno nadzemno 
odlagališče ni varen način za odstranjevanje odpadnega živega srebra.

Predlog spremembe 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Zahteve za objekte iz člena 3(1)(a) in (b) 
te uredbe, kakor tudi merila za sprejem 
kovinskega živega srebra, ki spreminjajo 
priloge I, II in III k Direktivi 1999/31/ES, 

3. Zahteve za objekte iz člena 3(1)(a) in (b) 
te uredbe, kakor tudi merila za sprejem 
kovinskega živega srebra, ki spreminjajo 
priloge I, II in III k Direktivi 1999/31/ES, 
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se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16 navedene direktive. Komisija v 
najkrajšem možnem času pripravi ustrezen 
predlog, najpozneje pa do 1. januarja 
2010.

se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16 navedene direktive. Komisija v 
najkrajšem možnem času pripravi ustrezen 
predlog, najpozneje pa do 1. julija 2009, 
pri čemer upošteva rezultat izmenjave 
informacij v skladu s členom 7(1) in 
poročilo o raziskavah na področju 
varnega odstranjevanja v skladu s členom 
7(2).

Or. en

Obrazložitev

Predlog bi moral biti pripravljen najmanj šest mesecev pred začetkom veljavnosti prepovedi 
izvoza.

Predlog spremembe 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Komisija organizira izmenjavo 
informacij med državami članicami in 
zadevnimi industrijskimi sektorji. Pri 
izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali je 
treba morebiti: razširiti prepoved izvoza na 
spojine živega srebra in proizvode, ki 
vsebujejo živo srebro; prepovedati uvoz 
kovinskega živega srebra, spojin živega 
srebra in proizvodov, ki vsebujejo živo 
srebro; razširiti obveznost skladiščenja na 
kovinsko živo srebro iz drugih virov in 
določiti roke za začasno skladiščenje 
kovinskega živega srebra.

1. Komisija do 1. julija 2010 organizira 
začetno izmenjavo informacij med 
državami članicami in ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi. Pri izmenjavi 
informacij se do 1. julija 2010 zlasti 
preuči, ali je treba: razširiti prepoved 
izvoza na spojine živega srebra s 
koncentracijo živega srebra pod 5 % mase 
na maso (m/m); razširiti obveznost 
skladiščenja na kovinsko živo srebro iz 
drugih virov ter določiti roke za začasno 
skladiščenje kovinskega živega srebra in 
do 1. julija 2009 raziskave na področju 
varnega odstranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 31 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Izmenjava informacij med drugim 
analizira rezultate razmislekov glede 
Almadéna kot lokacije za varno 
skladiščenje sedanjih zalog kovinskega 
živega srebra ali sekundarnega 
kovinskega živega srebra, ki ga pridobiva 
evropska industrija, v skladu s členom 2.

Or. en

Predlog spremembe 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija spremlja tekoče raziskovalne 
dejavnosti na področju varnega 
odstranjevanja, vključno s strjevanjem 
kovinskega živega srebra. Do 1. julija 
2010 predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Na podlagi tega 
poročila Komisija po potrebi in brez 
odlašanja, vendar najpozneje do 1. julija 
2013, pripravi predlog za pregled te 
uredbe. 

2. Komisija spremlja tekoče raziskovalne 
dejavnosti na področju varnega 
odstranjevanja, vključno s strjevanjem 
kovinskega živega srebra. Do 1. januarja 
2010 predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Na podlagi tega 
poročila Komisija po potrebi in brez 
odlašanja, vendar najpozneje do 1. julija 
2012, pripravi predlog za pregled te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 31 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Skupno stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Šest mesecev preden stopi v veljavo 
prepoved izvoza v skladu s členom 1 
Komisija oceni učinkovitost in vpliv 
sprejetih kompenzacijskih ukrepov, da bo 
lahko območje, prizadeto zaradi zaprtja 
rudnikov živega srebra, poiskalo 
nadomestne rešitve, ki bodo z 
gospodarskega in socialnega vidika 
sprejemljive.

Or. en
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