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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното 
съхранение на метален живак
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0636)

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Обща позиция на Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №.../2007 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №.../2008 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА

от относно забраната за износ и 
безопасното съхранение на метален 
живак

от относно забраната за износ и 
безопасното съхранение на метален 
живак, живачен сулфид, живачни 
съединения и някои съдържащи 
живак продукти

                                               
1 Приети текстове от 20.6.2007 г., P6_TA(2007)0267.
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Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 1.

Изменение 2
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него и, във връзка с член 1 от 
настоящия регламент, член 133 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

Or. en

Обосновка

Reinstates first reading Amendment 2.

Изменение 3
Съображение-1 (ново)

(-1) Настоящият регламент е 
обоснован от необходимостта от 
опазване на човешкото здраве и 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 19.

Изменение 4
Съображение 1

(1) Живачните емисии са признати за 
глобална заплаха, което дава основание 
за предприемане на действия на 
регионално, национално и световно 

(1) Живачните емисии са признати за 
глобална заплаха, което дава основание 
за предприемане на действия на 
местно, регионално, национално и 
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равнище. световно равнище.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 3.

Изменение 5
Съображение 2

(2) В съответствие със съобщението на
Комисията до Съвета и Европейския 
парламент „Стратегия на Общността 
относно живака”, е необходимо да се 
намали рискът от експозиция на живак 
както за хората, така и за околната 
среда.

(2) В съответствие със съобщението на 
Комисията до Съвета и Европейския
парламент „Стратегия на Общността 
относно живака” и с резолюцията на 
Европейския парламент от 14 март 
2006 г.1 относно тази стратегия, е 
необходимо да се намали рискът от 
експозиция на живак както за хората, 
така и за околната среда.
___________
1OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 128.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 4.

Изменение 6
Съображение 4

(4) Износът на метален живак от 
Общността следва да бъде забранен, за 
да се намали значително световното 
предлагане на живак.

(4) Износът на метален живак, живачен 
сулфид и живачни съединения от 
Общността следва да бъде забранен, за 
да се намали значително световното 
предлагане на живак. Държавите-
членки следва да имат правото да 
налагат по-широки и по-строги 
забрани в съответствие с член 176 от 
Договора.

Or. en
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Обосновка

Reinstating first reading Amendment 7.

Изменение 7
Съображение 4 а (ново)

(4а) Поради същата причина износът 
на съдържащи живак продукти, 
които са били или предстои да бъдат 
забранени за пускане на пазара в 
Европейския съюз, също се забранява. 
Комисията изготвя консолидиран 
списък на включените продукти, 
който се осъвременява ежегодно въз 
основа на развитието на 
общностното право.  

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 8.

Изменение 8
Съображение 4 б (ново)

(4б) Вносът на метален живак, 
живачен сулфид и живачни 
съединения се забранява, за да се 
осигури по-добра защита на 
човешкото здраве и опазване на 
околната среда в Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 9.

Изменение 9
Съображение 5 а (ново)
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(5а) Държавите-членки периодично 
предоставят информация на 
Комисията относно металния 
живак, живачния сулфид и 
живачните съединения, влизащи, 
излизащи или предмет на 
презгранична търговия на тяхна 
територия, така че да се позволи 
навременната оценка на 
ефективността на инструмента. 
Подобна информация се прави лесно 
достъпна за широката 
общественост.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 10.

Изменение 10
Съображение 6

(6) С оглед предоставяне на 
възможности за безопасно съхранение 
на метален живак, който се смята за 
отпадък, е целесъобразно да се направи 
дерогация от член 5, параграф 3, буква 
а) от Директива 1999/31/EО на Съвета 
от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци за някои 
видове депониране, и критериите в 
раздел 2.4 от приложението към 
Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 
декември 2002 г. за определяне на 
критерии и процедури за приемане на 
отпадъци на депа съгласно член 16 и 
приложение II към Директива 
1999/31/ЕО, да се обявят за 
неприложими за временно съхранение 
на метален живак за повече от една 
година в определени и оборудвани за 
тази цел надземни съоръжения.

(6) Решение 90/3 на PARCOM 
(Парижка конвенция за 
предотвратяване на замърсяването 
на морската среда от сухоземни 
източници) постановява поетапното 
изваждане от употреба на 
инсталациите за живачна хлор-
алкална електролиза до 2010 г. С оглед 
предоставяне на възможности за 
безопасно временно съхранение на 
метален живак, който се смята за 
отпадък, е целесъобразно да се направи 
дерогация от член 5, параграф 3, буква 
а) от Директива 1999/31/EО на Съвета 
от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци за някои 
видове депониране, и критериите в 
раздел 2.4 от приложението към 
Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 
декември 2002 г. за определяне на 
критерии и процедури за приемане на 
отпадъци на депа съгласно член 16 и 
приложение II към Директива 
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1999/31/ЕО, да се обявят за 
неприложими за временно съхранение с 
възможност за възстановяване на 
метален живак в определени и 
оборудвани за тази цел надземни 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 11.

Изменение 11
Съображение 7

(7) За временно съхранение на метален 
живак за повече от една година в 
определени и оборудвани за тази цел 
надземни съоръжения следва да се 
прилага Директива 96/82/ЕО на Съвета 
от 9 декември 1996 г. относно контрола 
на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества1.

(7) За временно съхранение на метален 
живак в определени и оборудвани за
тази цел надземни съоръжения следва да 
се прилага Директива 96/82/ЕО на 
Съвета от 9 декември 1996 г. относно 
контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни 
вещества1. 

________
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13. Директива, 
последно изменена с Директива 2003/105/ЕО 
(ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97).

________
1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13. Директива, 
последно изменена с Директива 2003/105/ЕО 
(ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97).

Or. en

Обосновка

Also directive 2003/105/EC (OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105) should be mentioned, since it 
amended Directive 96/82/EC.

Изменение 12
Съображение 8

(8) Настоящият регламент не следва да 
засяга Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно превози на 

(8) Настоящият регламент не следва да 
засяга Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно превози на 
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отпадъци. Въпреки това, за целите на 
подходящото обезвреждане на метален 
живак в Общността, се насърчават 
компетентните органи на 
местоназначението и изпращането да се 
въздържат от повдигане на възражения 
срещу превози на метален живак, който 
се смята за отпадък, въз основа на член 
11, параграф 1, буква а) от 
този регламент. Отбелязва се, че 
съгласно член 11, параграф 3 от него, в 
случай, че в държавата-членка на 
изпращането общото количество на 
произведените за една година опасни 
отпадъци е толкова малко, че 
осигуряването на нови специализирани 
инсталации за обезвреждане в тази 
държава-членка би било икономически 
неизгодно, член 11, параграф 1, буква а) 
от него не се прилага.

отпадъци. Въпреки това, за целите на 
подходящото временно съхранение на 
метален живак в Общността, се 
насърчават компетентните органи на 
местоназначението и изпращането да се 
въздържат от повдигане на възражения 
срещу превози на метален живак, който 
се смята за отпадък, въз основа на член 
11, параграф 1, буква а) от 
този регламент. Отбелязва се, че 
съгласно член 11, параграф 3 от него, в 
случай, че в държавата-членка на 
изпращането общото количество на 
произведените за една година опасни 
отпадъци е толкова малко, че 
осигуряването на нови специализирани 
инсталации за обезвреждане в тази 
държава-членка би било икономически 
неизгодно, член 11, параграф 1, буква а) 
от него не се прилага.

Or. en

Обосновка

Amendment is in line with first reading amendments that oppose disposal of metallic mercury.

Изменение 13
Съображение 9

(9) С оглед да се гарантира безопасно за 
здравето на човека и околната среда 
съхранение, оценката за безопасност, 
която се изисква при подземно 
съхранение съгласно Решение 
2003/33/EО, следва да бъде допълнена 
със специфични изисквания и да 
започне да се прилага и при неподземно
съхранение. Не следва да се 
разрешават никакви операции по 
окончателно обезвреждане, преди да 
са одобрени специалните изисквания и 
критериите за приемане. Условията за 
съхранение в солна мина или в дълбоки, 
подземни, твърди скални образувания, 
пригодени за обезвреждане на метален 

(9) С оглед да се гарантира безопасно за 
здравето на човека и околната среда 
съхранение, оценката за безопасност, 
която се изисква при подземно 
съхранение съгласно Решение 
2003/33/EО, следва да бъде допълнена 
със специфични изисквания и да 
започне да се прилага и при надземно
съхранение с възможност за 
възстановяване. Условията за 
съхранение в солна мина, пригодена за 
временно съхранение на метален живак, 
следва да отговарят по-специално на 
принципите за защита на подпочвените 
води от живак, за предотвратяване на 
живачни изпарения, за непропускливост 
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живак, следва да отговарят по-
специално на принципите за защита на 
подпочвените води от живак, за 
предотвратяване на живачни изпарения, 
за непропускливост на заобикалящата 
среда за газ и течности и, в случай на 
постоянно съхранение, за плътно 
капсулиране на отпадъците в края на 
процеса на преобразуване на мините. 
Тези критерии следва да бъдат въведени 
в приложенията към Директива 
1999/31/ЕО, когато бъдат изменени за 
целите настоящия регламент. 

на заобикалящата среда за газ и 
течности и за плътно капсулиране на 
отпадъците в края на процеса на 
преобразуване на мините. Тези 
критерии следва да бъдат въведени в
приложенията към Директива 
1999/31/ЕО, когато бъдат изменени за 
целите настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Amendment is in line with first reading amendments that oppose disposal of metallic mercury.

Изменение 14
Съображение 10 а (ново)

(10а) Хлор-алкалната промишленост 
следва да изпрати всички необходими 
данни, свързани с преустановяването 
на употребата на живачни катоди в 
своите инсталации, на Комисията и 
на компетентните органи в 
съответните държави-членки, за да 
улесни прилагането на настоящия 
регламент. Промишлените отрасли, 
които добиват живак при 
пречистването на природен газ или 
като страничен продукт при 
дейностите на добив и топене на 
цветни метали, също следва да 
предоставят необходимите данни на 
Комисията и компетентните органи 
на съответните държави-членки. 
Комисията прави тази информация 
обществено достояние.

Or. en
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Обосновка

Reinstating first reading Amendment 13.

Изменение 15
Съображение 11

(11) Държавите-членки следва да 
предоставят информация относно 
издадените разрешителни за 
съоръжения за съхранение, както и 
относно прилагането и пазарните 
последици от настоящия регламент, за 
да може да се направи своевременна 
оценка на неговото действие. 
Вносителите, износителите и 
операторите следва да предоставят 
информация относно движението и 
използването на метален живак. 

(11) Държавите-членки следва да 
предоставят информация относно 
издадените разрешителни за 
съоръжения за временно съхранение, 
както и относно прилагането и 
пазарните последици от настоящия 
регламент, за да може да се направи 
своевременна оценка на неговото 
действие. Вносителите, износителите и 
операторите следва да предоставят 
информация относно движението и 
използването на метален живак, 
живачен сулфид и живачни 
съединения.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 15.

Изменение 16
Съображение 13

(13) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация, за да се прецени 
евентуалната необходимост от 
допълнителни мерки, свързани с износа, 
вноса и съхранението на живак,
живачни съединения и съдържащи 
живак продукти, без да се засягат 
правилата относно конкуренцията 
предвидени в Договора, и по-специално 
член 81 от него.

(13) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация с всички 
заинтересовани страни, за да се 
прецени евентуалната необходимост от 
допълнителни мерки, свързани с износа, 
вноса, временното съхранение и 
безопасното окончателно 
обезвреждане на живак и живачни 
съединения, без да се засягат правилата 
относно конкуренцията, посочени в 
Договора, и по-специално член 81 от
него.
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Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 14.

Изменение 17
Съображение 13 а (ново)

(13а) Комисията и държавите-членки 
предоставят пряка техническа 
помощ на развиващите се страни и на 
страните с икономики в преход и, по-
специално, помощ, която улеснява 
прехода към алтернативни 
технологии, които не използват 
живак, и поетапното прекратяване 
на използването и изхвърлянето на 
живак и живачни съединения.

Or. en

Обосновка

Partly reinstating first reading Amendment 18.

Изменение 18
Член 1

Забранява се износът на метален живак 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) от Общността 
от 1 юли 2011 г.

Забранява се износът на метален живак 
(Hg, CAS N° 7439-97-6), живачен 
сулфид и живачни съединения със 
съдържание на живак, по-високо от 
5 % от тегловната маса (w/w), от 
Общността от 1 декември 2010 г.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 20
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Изменение 19
Член 1, параграф 1 а (нов)

Износът на съдържащи живак 
продукти, забранени за продажба или 
разпространение в Европейския съюз, 
се забранява, считано от 1 декември 
2010 г.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 21.

Изменение 20
Член 1 а (нов)

Член 1а
Вносът в Общността на метален 
живак (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
живачен сулфид и живачни 
съединения със съдържание на живак, 
по-високо от 5% от тегловната маса 
(w/w), се забранява, считано от 1 
декември 2010 г.
Държавите-членки задоволяват 
потребностите си от живак чрез 
възстановяване от отпадъци и 
суровини.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 22. The date has been changed to 1 December 2010 
(same date as for the export ban).

Изменение 21
Член 2

От 1 юли 2011 г., металният живак, 
който вече не се използва в хлор-

От 1 декември 2010 г., държавите-
членки гарантират, че металният 
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алкалната промишленост, металният 
живак, извлечен при пречистването на 
природен газ и металният живак, 
извлечен при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се счита за 
отпадък и се обезврежда в 
съответствие с разпоредбите на
Директива 2006/12/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно отпадъците по начин, 
безопасен за човешкото здраве и 
околната среда.

живак, който вече не се използва в хлор-
алкалната промишленост или е 
извлечен от живачен сулфид,
металният живак, възстановен при 
пречистването на природен газ и 
металният живак, възстановен при 
дейностите на добиване и топене на 
цветни метали, се счита за отпадък и се 
складира временно в съответствие с 
операция по обезвреждане D 15, както 
е определено в приложение II A от 
Директива 2006/12/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно отпадъците по начин, 
безопасен за човешкото здраве и 
околната среда, и впоследствие се 
обезврежда в рамките на 
Общността, в подходящи за целта 
съоръжения, съпътствани от оценка 
на безопасността и съответното 
разрешително съгласно настоящия 
Регламент.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 23

Изменение 22
Член 3, параграф 1, алинея 1

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) на Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за 
отпадък, може, при подходящи условия 
за изолиране: 

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) на Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за 
отпадък, се складира временно
(операция по обезвреждане D 15, 
както е определено в приложение II A 
от Директива 2006/12/EО) преди 
безопасното му окончателно 
обезвреждане при подходящи условия 
за изолиране:

а) да се складира временно за повече 
от една година или за постоянно 
(операции по обезвреждане съответно 

а) в подземни солни мини, пригодени за 
временно складиране на метален 
живак; 
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D 15 или D 12, както е определено в 
приложение II A от Директива 
2006/12/EО) в солни мини, пригодени за 
обезвреждане на метален живак, или в 
дълбоки, подземни, твърди скални 
образувания, осигуряващи ниво на 
безопасност и изолация, равностойно 
на това на солните мини, или
б) да се складира временно (операция 
по обезвреждане D 15, както е 
определено в приложение II A от 
Директива 2006/12/EО) за повече от 
една година в надземни съоръжения, 
изключително предназначени и 
оборудвани за временното складиране 
на метален живак, при което не се 
прилагат критериите, посочени в раздел 
2.4 на приложението към Решение 
2003/33/ЕО, при което не се прилагат 
критериите, посочени в раздел 2.4 на 
приложението към Решение 2003/33/ЕО.

б) в надземни съоръжения, 
изключително предназначени и 
оборудвани за временното складиране 
на метален живак, при което не се 
прилагат критериите, посочени в раздел 
2.4 на приложението към Решение 
2003/33/ЕО, при което не се прилагат 
критериите, посочени в раздел 2.4 на 
приложението към Решение 2003/33/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 25.

Изменение 23
Член 4, параграф 1

1. Оценката на безопасността, която се 
извършва съгласно Решение 2003/33/ЕО 
за обезвреждането на метален живак, в 
съответствие с член 3 от настоящия 
регламент, обхваща в частност 
допълнителните рискове, 
произтичащи от естеството и свойствата 
в дългосрочен план на металния живак и 
неговото изолиране.

1. Оценката на безопасността, която се 
извършва съгласно Решение 2003/33/ЕО 
за временното съхранение на метален 
живак, в съответствие с член 3 от 
настоящия регламент, гарантира, че са 
включени специфичните рискове, 
произтичащи от естеството и свойствата 
в дългосрочен план на металния живак и 
неговото изолиране.

Or. en
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Обосновка

Ensures consistency with other amendments.

Изменение 24
Член 4, параграф 3

3. Изискванията за съоръжения, 
изброени в член 3, параграф 1, букви а) 
и б) от настоящия регламент, както и 
критериите за приемане на металния 
живак, за изменение на приложения I, II 
и III от Директива 1999/31/ЕО, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 16 тази директива. 
Комисията прави подходящо 
предложение при първа възможност, и 
най-късно до 1 януари 2010 г.

3. Изискванията за съоръжения, 
изброени в член 3, параграф 1, букви а) 
и б) от настоящия регламент, както и 
критериите за приемане на металния 
живак, за изменение на приложения I, II 
и III от Директива 1999/31/ЕО, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 16 тази директива. 
Комисията прави подходящо 
предложение при първа възможност, и 
най-късно до 1 юли 2009 г.

Операция по окончателното 
обезвреждане (операция по 
обезвреждане D12, както е определено 
в приложение II A от Директива 
2006/12/EО) относно металния 
живак, се разрешава единствено след 
датата на приемане на изменението 
на приложения I, II и III от 
Директива 1999/31/EО.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 25
Член 4 а (нов)

Член 4а
Собственикът на съоръжението за 
складиране носи отговорност за 
безопасното съхранение по време на 
временното складиране. Държавите-
членки създават фонд с оглед 
гарантиране на наличността на 



PR\706980BG.doc 19/26 PE400.707v01-00

BG

финансови средства за временното 
складиране и безопасното 
окончателно обезвреждане на 
живака. Фондът се създава въз основа 
на таксите от съответната 
промишленост и промишлените 
отрасли, както е посочено в член 2, 
съобразно количеството живак, 
изпратено за временно складиране.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 29.

Изменение 26
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията копие на всяко 
разрешително, издадено за съоръжение, 
предназначено за временното или 
постоянно складиране на метален 
живак (операции по обезвреждане 
съответно D 15 или D 12, както са 
определени в приложение II A от 
Директива 2006/12/EО).

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията копие на всяко 
разрешително, издадено за съоръжение, 
предназначено за временното 
складиране на метален живак (операция
по обезвреждане D 15, както е
определена в приложение II A от 
Директива 2006/12/EО), съпътствано 
от съответната оценка на 
безопасността съгласно член 4, 
параграф 1 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27
Член 5, параграф 2

2. До 1 юли 2012 г. държавите-членки
информират Комисията относно 
прилагането и пазарните последици от 
настоящия регламент на съответната им 
територия. По искане на Комисията 
държавите-членки предоставят тази 
информация по-рано от тази дата.

2. Държавите-членки изготвят 
регистър на купувачите, продавачите 
и търговците на живак, живачен 
сулфид и живачни съединения и 
събират необходимата информация. 
Държавите-членки информират 
Комисията относно прилагането и 
пазарните последици от настоящия 
регламент на съответната им територия 
на всеки две години и не по-късно от 6 
месеца след края на съответния 
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период. Комисията публикува 
информацията под формата на 
кратък доклад в рамките на една 
година след предоставянето й от 
държавите-членки. Първата 
информация покрива 2007 и 2008 г. и 
се предоставя на Комисията не по-
късно от 1 юли 2009 г. Публичното 
оповестяване се извършва не по-късно 
от 1 юли 2010 г.  Информацията се 
предоставя във вида, установен от 
Комисията, не по-късно от ....*
_________

* Една година след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 32.

Изменение 28
Член 5, параграф 3

3. До 1 юли 2012 г. вносителите, 
износителите и изпълнителите на 
дейностите, посочени в член 2, по 
целесъобразност, изпращат на 
Комисията и на компетентните 
органи следните данни: 

3. Информацията по параграф 2 
съдържа най-малко данни за 
следното:

а) обеми, цени, държава на произход и 
държава по местоназначение, както и 
предназначение на металния живак, 
влизащ в Общността;

а) обеми, цени, държава на произход и 
държава по местоназначение, както и 
предназначение на металния живак, 
живачния сулфид и живачните 
съединения, влизащи и излизащи в 
Общността до 1 декември 2010 г.;

б) обеми, държава на произход и 
държава по местоназначение на 
металния живак, считан за отпадък,
предмет на презгранична търговия в 
рамките на Общността.

б) обеми, държава на произход и 
държава по местоназначение на 
металния живак, живачния сулфид и 
живачните съединения, предмет на 
презгранична търговия в рамките на 
Общността.
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Or. en

Обосновка

Ensures consistency with other amendments.

Изменение 29
Член 5 а (нов)

Член 5а
1. Засегнатите предприятия от хлор-
алкалната промишленост изпращат 
на Комисията и компетентните 
органи в съответните държави-
членки следните данни относно 
извеждането от употреба на живак 
за дадена година:
- прогноза за общото количество 
живак, което все още се намира в 
употреба,
- количество живак, възстановено при 
закриването или преобразуването на 
хлор-алкални инсталации,
- количества, изпратени за отделно 
съхранение в съоръжения за временно 
складиране,
- местоположение и данни за връзка 
на всички съоръжения за складиране,
- прехвърляне към други хлор-алкални 
инсталации в Европейския съюз за 
експлоатацията на живачните 
катоди, които все още са в употреба,
- количества, които се складират 
временно, като първоначалният 
собственик носи отговорност за 
експлоатацията на живачните 
катоди, които все още са в употреба.
2. Засегнатите предприятия в 
промишлените отрасли, които 
добиват живак при пречистването на 
природен газ или като страничен 
продукт при дейностите на добив и 
топене на цветни метали, 
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предоставят на Комисията и 
компетентните органи на 
съответните държави-членки 
следните данни относно добития 
живак за дадена година:
- количество добит живак,
- количества, изпратени за отделно 
съхранение в съоръжения за временно 
складиране,
- местоположение и данни за връзка 
на всички съоръжения за складиране. 
3. Засегнатите предприятия 
изпращат за първи път данните, 
посочени в параграфи 1 и 2, в 
зависимост от случая, не по-късно от 
31 май ...*, и не по-късно от 31 май за 
всяка следваща година.
4. Комисията оповестява публично 
посочената в параграф 3 информация 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1367/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 септември 2006 г. 
относно прилагането на 
разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на 
вземане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда към институциите и органите 
на Общността1.
____________

* Годината след влизането в сила на 
настоящия регламент.
1 OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 30.

Изменение 30
Член 7, параграф 1
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1. Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
заинтересованите промишлени 
отрасли. В частност, обменът на 
информация разглежда евентуалната
необходимост от: разширяване на 
забраната за износ, така че да обхване 
живачните съединения и съдържащите 
живак продукти; от забрана за внос 
на метален живак, живачни 
съединения и съдържащи живак 
продукти; от разширяване на 
задължението за складиране, така че да 
обхване металния живак от други 
източници; и от определяне на срокове 
във връзка с временното складиране на 
метален живак. 

1. Комисията организира първоначален
обмен на информация между 
държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни не по-късно 
от 1 юли 2010 г. В частност, обменът на 
информация разглежда 
необходимостта от: разширяване на 
забраната за износ, така че да обхване 
живачните съединения със съдържание 
на живак под 5 % от тегловната маса 
(w/w);  от разширяване на задължението 
за складиране, така че да обхване 
металния живак от други източници, и 
от определяне на срокове във връзка с 
временното складиране на метален 
живак в солна мина или надземно 
съоръжение.

Or. en

Обосновка

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Изменение 31
Член 7, параграф 2

2. Комисията преразглежда периодично 
научноизследователските дейности, 
относно възможностите за сигурно 
обезвреждане, включително 
втвърдяването на металния живак. 
Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
1 юли 2010 г. Въз основа на този 
доклад, Комисията представя, по 
целесъобразност, предложение за 
ревизия на настоящия регламент при 
първа възможност и не по-късно от 1 
юли 2013 г.

2. Комисията преразглежда периодично 
научноизследователските дейности, 
относно възможностите за сигурно 
обезвреждане, включително 
втвърдяването на металния живак. 
Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
1 юли 2010 г. 

Or. en
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Обосновка

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Изменение 32
Член 7, параграф 3

3. Комисията оценява прилагането и 
пазарните последици от настоящия 
регламент в Общността, като отчита 
информацията, посочена в параграфи 1, 
2 и в член 5. 

3. Комисията оценява прилагането и 
пазарните последици от настоящия 
регламент в Общността, като отчита 
информацията, посочена в параграфи 1, 
2 и в членове 5 и 5а.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 36.

Изменение 33
Член 7, параграф 4

4. Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
1 юли 2013 г., придружен по 
целесъобразност от предложение за 
ревизия на настоящия регламент, който 
следва да отрази и оцени резултатите от 
обмена на информация, посочен в 
параграф 1, и от оценката, посочена в 
параграф 3.

4. Комисията предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета в 
най-кратък срок, но не по-късно от 1 
юли 2012 г., придружен по 
целесъобразност от предложение за 
ревизия на настоящия регламент, който 
следва да отрази и оцени резултатите от 
обмена на информация, посочен в 
параграф 1, и от оценката, посочена в 
параграф 3, както и доклада, посочен в 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 36.

Изменение 34
Член 7, параграф 5
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5. Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета до 1 юли 2010 г.
за постигнатия напредък в 
многостранните дейности и преговори 
относно живака, като прави оценка по-
специално на съгласуваността на 
графика и обхвата на мерките, 
определени в настоящия регламент, с 
развитието в международен план.

5. Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно до 31 
декември 2009 г. за постигнатия 
напредък в многостранните дейности и 
преговори относно живака, като прави 
оценка по-специално на съгласуваността 
на графика и обхвата на мерките, 
определени в настоящия регламент, с 
развитието в международен план.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 37.

Изменение 35
Член 7 а (нов)

Член 7а
Комисията и държавите-членки, 
като вземат предвид най-вече 
нуждите на засегнатите развиващи 
се страни и на страните с икономики 
в преход, си сътрудничат при 
насърчаването на техническата 
помощ, включително на обучение, за 
развитие на инфраструктурите, на 
необходимия капацитет и експертни 
познания с оглед постигане на 
напредък при прехода към 
алтернативни технологии, които не 
използват живак, и поетапното 
прекратяване на употребата и 
изхвърлянето на живак и живачни 
съединения.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 38.
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Изменение 36
Член 8

Държавите-членки, до 1 юли 2011 г., 
могат да запазят национални мерки, 
ограничаващи износа на метален живак, 
които са били приети в съответствие със 
законодателството на Общността преди 
приемането на настоящия регламент.

Държавите-членки, до 1 декември 2010 
г., могат да запазят национални мерки, 
ограничаващи износа или вноса на 
метален живак, живачен сулфид и 
живачни съединения и износа на 
някои съдържащи живак продукти, 
които са били приети в съответствие със 
законодателството на Общността преди 
приемането на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Ensures consistency with earlier amendments.
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