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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2006)0636),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS .../2007/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS .../2008/EK RENDELETE

a fémhigany kiviteli tilalmáról és 
biztonságos tárolásáról

a fémhigany, cinóber, a higanyvegyületek 
és bizonyos higanyt tartalmazó termékek 
kiviteli tilalmáról és biztonságos 
tárolásáról

Indokolás

Az első olvasat 1. módosításának visszahelyezése.

                                               
1 Elfogadott szövegek 2007.6.20., P6_TA(2007)0267.
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Módosítás: 2
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke
(1) bekezdésére, és, e rendelet 1. cikkével 
összefüggésben, 133. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen 175. cikkének (1) 
bekezdésére,

Indokolás

Az első olvasat 2. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 3
(-1) preambulumbekezdés (új)

(-1) E rendelet az emberi egészség és a 
környezet védelmének szükségességén 
alapul.

Indokolás

Az első olvasat 19. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 4
(1) preambulumbekezdés

(1) A környezetbe jutó higany elismerten 
világméretű fenyegetést jelent, ami 
nemzeti, regionális és globális szinten 
egyaránt fellépést sürget.

(1) A környezetbe jutó higany elismerten 
világméretű fenyegetést jelent, ami helyi, 
nemzeti, regionális és globális szinten 
egyaránt fellépést sürget.

Indokolás

Az első olvasat 3. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 5
(2) preambulumbekezdés

(2) A higanyra vonatkozó közösségi 
stratégiáról szóló, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett bizottsági 
közleménnyel összhangban mérsékelni kell 
az emberek és a környezet 
higanyexpozíciójának kockázatát.

(2) A higanyra vonatkozó közösségi 
stratégiáról szóló, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett bizottsági 
közleménnyel, valamint az Európai 
Parlament 2006. március 14-i e 
stratégiára vonatkozó állásfoglalásával1
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összhangban mérsékelni kell az emberek és 
a környezet higanyexpozíciójának 
kockázatát.
___________
1 HL C 291. E, 2006.11.30., 128.o.

Indokolás

Az első olvasat 4. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 6
(4) preambulumbekezdés

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős csökkentése
érdekében meg kell tiltani a fémhigany 
Közösségből történő kivitelét.

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős csökkentése
érdekében meg kell tiltani a fémhigany, a 
cinóber és a higanyvegyületek
Közösségből történő kivitelét. A 
tagállamoknak jogot kell kapniuk arra, 
hogy a Szerződés 176. cikkével 
összhangban szélesebb körű és szigorúbb 
tilalmat vezessenek be.

Indokolás

Az első olvasat 7. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 7
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Ugyanezen okból az Európai Unión 
belül már forgalomba hozatali tilalom alá 
tartozó, illetve hamarosan az alá kerülő, 
higanyt tartalmazó termékek kivitelét is 
meg kell tiltani. A Bizottság elkészíti az 
érintett termékek egységes szerkezetbe 
foglalt jegyzékét, amelyet a közösségi 
jogszabályok szerinti fejlemények alapján 
évente frissíteni kell. 

Indokolás

Az első olvasat 8. módosításának visszahelyezése.
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Módosítás: 8
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Az emberi egészség és a környezet 
Európai Unión belüli védelmének javítása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany, a 
cinóber és a higanyvegyületek
behozatalát.

Indokolás

Az első olvasat 9. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 9
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Az eszköz eredményességének 
megfelelő időn belüli felmérése érdekében 
a tagállamok időszakonként tájékoztatást 
nyújtanak a Bizottság részére a 
területükre a határokon keresztül belépő 
és kilépő, illetve a területükön áruba 
bocsátott fémhiganyról, cinóberről és 
higanyvegyületekről. A nyilvánosság 
számára minden ilyen információnak 
elérhetőnek kell lennie.

Indokolás

Az első olvasat 10. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 10
(6) preambulumbekezdés

(6) A hulladéknak minősülő fémhigany 
biztonságos tárolásának lehetővé tétele 
érdekében bizonyos hulladéklerakók 
tekintetében helyénvaló eltérni a 
hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 
1999/31/EK tanácsi irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjától és rendelkezni 
arról, hogy az 1999/31/EK irányelv 16. 
cikke és II. melléklete alapján a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének 

(6) A PARCOM (a tengeri környezet 
szárazföldi eredetű szennyezésének 
megelőzéséről szóló egyezmény) 90/3-as 
határozata elfogadta a higanycellás 
klóralkáli üzemek 2010-ig történő 
fokozatos megszüntetésére irányuló 
célkitűzést. A hulladéknak minősülő 
fémhigany biztonságos, ideiglenes
tárolásának lehetővé tétele érdekében 
bizonyos hulladéklerakók tekintetében 
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kritériumairól és eljárásairól szóló, 2002. 
december 19-i 2003/33/EK tanácsi 
határozat mellékletének 2.4. szakaszában 
előírt követelményeket a fémhigany föld 
feletti, erre a célra szánt és felszerelt 
létesítményekben egy évnél hosszabb ideig
történő ideiglenes tárolására nem kell 
alkalmazni.

helyénvaló eltérni a hulladéklerakókról 
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK 
tanácsi irányelv  5. cikke (3) bekezdésének 
a) pontjától és rendelkezni arról, hogy az 
1999/31/EK irányelv 16. cikke és II. 
melléklete alapján a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének 
kritériumairól és eljárásairól szóló, 2002. 
december 19-i 2003/33/EK tanácsi 
határozat mellékletének 2.4. szakaszában 
előírt követelményeket a fémhigany föld 
feletti, erre a célra szánt és felszerelt 
létesítményekben történő, visszanyerhető,
ideiglenes tárolására nem kell alkalmazni.

Indokolás

Az első olvasat 11. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 11
(7) preambulumbekezdés

(7) A fémhigany egy évnél hosszabb ideig 
tartó, az erre szolgáló és ennek 
megfelelően felszerelt föld feletti 
létesítményekben történő ideiglenes 
tárolására a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 
96/82/EK tanácsi irányelvet1 kell 
alkalmazni.

(7) A fémhiganynak az erre szolgáló és 
ennek megfelelően felszerelt föld feletti 
létesítményekben történő ideiglenes 
tárolására a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 
96/82/EK tanácsi irányelvet1 kell 
alkalmazni. 

________
1 HL L 10., 1997.1.14., 13. o. A legutóbb a 
2003/105/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31., 
97. o.) módosított irányelv.

________
1 HL L 10., 1997.1.14., 13. o. A legutóbb a 
2003/105/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31., 
97. o.) módosított irányelv.

Indokolás

A 2003/105/EK irányelvet (HL L 345., 2003.12.31., 97–105. o.) is meg kell említeni, mivel az 
módosította a 96/82/EK irányelvet. 

Módosítás: 12
(8) preambulumbekezdés
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(8) Ez a rendelet nem érinti a 
hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet. Annak érdekében 
azonban, hogy a Közösségben lehetővé 
tegyék a fémhigany megfelelő 
ártalmatlanítását, a célország és a küldő 
ország illetékes hatóságainak törekedniük 
kell arra, hogy ne emeljenek kifogást e 
rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja alapján hulladéknak minősülő 
fémhigany-szállítmányokkal szemben. 
Meg kell jegyezni, hogy e rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése szerint amennyiben 
a küldő tagállamban évente olyan kis 
mennyiségben képződik veszélyes 
hulladék, hogy új, különleges 
ártalmatlanító berendezéseknek abban az 
országban való üzembe helyezése 
gazdaságtalan lenne, a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját nem kell 
alkalmazni.

(8) Ez a rendelet nem érinti a 
hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet. Annak érdekében 
azonban, hogy a Közösségben lehetővé 
tegyék a fémhigany megfelelő, ideiglenes 
tárolását, a célország és a küldő ország 
illetékes hatóságainak törekedniük kell 
arra, hogy ne emeljenek kifogást e rendelet 
11. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
alapján hulladéknak minősülő fémhigany-
szállítmányokkal szemben. Meg kell 
jegyezni, hogy e rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése szerint amennyiben a küldő 
tagállamban évente olyan kis 
mennyiségben képződik veszélyes 
hulladék, hogy új, különleges 
ártalmatlanító berendezéseknek abban az 
országban való üzembe helyezése 
gazdaságtalan lenne, a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját nem kell 
alkalmazni.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az első olvasatnak a fémhigany ártalmatlanítását ellenző 
módosításaival.

Módosítás: 13
(9) preambulumbekezdés

(9) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos tárolás érdekében a 
2003/33/EK határozatban a föld alatti 
tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot külön 
követelményekkel kell kiegészíteni, és 
alkalmazási körét ki kell terjeszteni a nem 
föld alatti tárolásra. A különleges 
követelmények és az átvételi kritériumok 
elfogadása előtt semmilyen végleges 
ártalmatlanítási művelet nem 
engedélyezhető. A fémhigany 
ártalmatlanítására átalakított sóbányákban 
vagy mély, föld alatti keményszikla-
képződményekben a tárolási 
körülményeknek nevezetesen meg kell 

(9) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos tárolás érdekében a 
2003/33/EK határozatban a föld alatti 
tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot külön 
követelményekkel kell kiegészíteni, és 
alkalmazási körét ki kell terjeszteni a föld 
feletti, visszanyerhető tárolásra. A 
fémhigany ideiglenes tárolására átalakított 
sóbányákban a tárolási körülményeknek 
nevezetesen meg kell felelniük a felszín 
alatti vizeknek a higany elleni védelme, a 
higanygőz-kibocsátás megelőzése, a 
környezet gázok és folyadékok általi 
áthatolhatatlansága és a bányákban történő 
feltöltési folyamat végén a hulladékok 
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felelniük a felszín alatti vizeknek a higany 
elleni védelme, a higanygőz-kibocsátás 
megelőzése, a környezet gázok és 
folyadékok általi áthatolhatatlansága és –
tartós tárolás esetén – a bányákban történő 
feltöltési folyamat végén a hulladékok 
külvilágtól való végleges elzárása elvének. 
Ezeket a kritériumokat fel kell venni az 
1999/31/EK irányelv mellékleteibe, amikor 
azokat az e rendelet alkalmazása érdekében 
módosítják.

külvilágtól való végleges elzárása elvének. 
Ezeket a kritériumokat fel kell venni az 
1999/31/EK irányelv mellékleteibe, amikor 
azokat az e rendelet alkalmazása érdekében 
módosítják. 

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az első olvasatnak a fémhigany ártalmatlanítását ellenző 
módosításaival.

Módosítás: 14
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) E rendelet végrehajtásának 
elősegítése érdekében a klóralkáliipar
szereplőinek az üzemeikben lévő 
higanycellák megszüntetésével 
kapcsolatos összes lényeges adatot meg 
kell küldeniük a Bizottságnak és az 
érintett tagállam illetékes hatóságainak. A 
földgáztisztítás során vagy a színesfém-
bányászati és -olvasztási eljárások 
melléktermékeként higanyt kinyerő iparág 
szereplőinek szintén be kell nyújtaniuk a 
lényeges adatokat a Bizottságnak és az 
érintett tagállam illetékes hatóságainak. A 
Bizottságnak ezeket az információkat 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

Indokolás

Az első olvasat 13. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 15
(11) preambulumbekezdés

(11) Annak érdekében, hogy e rendelet (11) Annak érdekében, hogy e rendelet 
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értékelése kellő időben megtörténhessék, a
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a 
tároló létesítmények számára kiadott 
engedélyekről, valamint a rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. Az 
importőröknek, az exportőröknek és az 
üzemeltetőknek információt kell 
nyújtaniuk a fémhigany helyváltoztatásáról 
és felhasználásáról. 

értékelése kellő időben megtörténhessék, a 
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk az 
ideiglenes tároló létesítmények számára 
kiadott engedélyekről, valamint a rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. Az 
importőröknek, az exportőröknek és az 
üzemeltetőknek információt kell 
nyújtaniuk a fémhigany, a cinóber és a 
higanyvegyületek helyváltoztatásáról és 
felhasználásáról.

Indokolás

Az első olvasat 15. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 16
(13) preambulumbekezdés

(13) A Szerződés versenyjogi 
rendelkezéseinek, különösen 81. cikkének 
sérelme nélkül helyénvaló információcserét 
szervezni annak felmérése érdekében, hogy 
a higany, a higanyvegyületek és a higanyt 
tartalmazó termékek kivitele, behozatala 
és tárolása terén szükség van-e kiegészítő 
intézkedések bevezetésére.

(13) A Szerződés versenyjogi 
rendelkezéseinek, különösen 81. cikkének 
sérelme nélkül helyénvaló információcserét 
szervezni az összes érdekelt féllel annak 
felmérése érdekében, hogy a higany és a 
higanyvegyületek kivitele, behozatala, 
ideiglenes tárolása és biztonságos,
végleges ártalmatlanítása terén szükség 
van-e kiegészítő intézkedések 
bevezetésére.

Indokolás

Az első olvasat 14. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 17
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
közvetlenül kell műszaki segítséget 
nyújtaniuk a fejlődő országok és a 
gazdaságilag átalakuló országok számára, 
főképpen olyan segítséget, amely lehetővé 
teszi az alternatív, higanymentes 
technológiákra való átállást és végső 
soron a higany és a higanyvegyületek 
felhasználásának és környezetbe való 
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kibocsátásának fokozatos megszüntetését.

Indokolás

Az első olvasat 18. módosításának részleges visszahelyezése.

Módosítás: 18
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni. 

2010. december 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS RN-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) 
meghaladó higanytartalmú 
higanyvegyületeket kivinni.

Indokolás

Az első olvasat 20. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 19
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

2010. december 1-jétől tilos azon 
higanytartalmú termékek kivitele, 
amelyeknek értékesítése vagy terjesztése 
az Európai Unión belül tilos.

Indokolás

Az első olvasat 21. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 20
1a. cikk (új)

1a. cikk
2010. december 1-jétől tilos a Közösségbe 
fémhiganyt (Hg, CAS RN-sz.: 7439-97-6), 
cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) 
meghaladó higanytartalmú 
higanyvegyületeket behozni.
A tagállamoknak saját 
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higanyszükségleteiket a hulladékokból és 
a nyerstermékekből történő 
visszanyerésből kell fedezniük.

Indokolás

Az első olvasat 22. módosításának visszahelyezése. A dátumot 2010. december 1-jére (a 
kiviteli tilalomra vonatkozó időponttal egyező időpontra) módosították.

Módosítás: 21
2. cikk

2011. július 1-jétől a klóralkáliipar által 
már nem használt fémhiganyt, a 
földgáztisztítás során nyert fémhiganyt és a 
színesfém-bányászati és -olvasztási 
eljárásokban nyert fémhiganyt hulladéknak 
kell tekinteni, és azt a hulladékokról szóló, 
2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően az emberi 
egészségre és a környezetre nézve
biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

2010. december 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a klóralkáliipar által már 
nem használt vagy cinóberből kivont 
higanyt, a földgáztisztítás során visszanyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban visszanyert
higanyt hulladéknak kell tekinteni, és azt a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv IIA. mellékletében meghatározott
az ártalmatlanítást szolgáló, D15.
művelettel összhangban, az emberi 
egészségre és a környezetre nézve
biztonságos módon erre alkalmas 
megfelelő létesítményekben kell 
ideiglenesen tárolni és – végül –
ártalmatlanítani a Közösségben, az e 
rendelet szerinti biztonsági vizsgálat és a 
vonatkozó engedély megléte mellett.

Indokolás

Az első olvasat 23. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 22
3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés 
mellett:

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhiganyt megfelelő 
elkülönítés mellett biztonságos, végleges 
ártalmatlanítása előtt a következőképpen 
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tárolják ideiglenesen (a 2006/12/EK 
irányelv IIA. mellékletében meghatározott 
az ártalmatlanítást szolgáló, D15. 
művelet):

a) egy évnél hosszabb ideig ideiglenesen, 
vagy pedig tartósan tárolható (a 
2006/12/EK irányelv II. A. mellékletében 
meghatározott ártalmatlanítást szolgáló, 
D 15 vagy D 12 művelet) a fémhigany 
ártalmatlanítására átalakított sóbányákban 
vagy a sóbányákkal azonos szintű 
biztonságot és elkülönítést lehetővé tevő 
mély, föld alatti keményszikla-
képződményekben, vagy

a) föld alatti, a fémhigany ideiglenes 
tárolására átalakított sóbányákban;

b) egy évnél hosszabb ideig ideiglenesen 
tárolható (a 2006/12/EK irányelv II. A. 
mellékletében meghatározott 
ártalmatlanítást szolgáló, D 15 művelet) a 
fémhigany ideiglenes tárolására szolgáló és 
ennek megfelelően felszerelt föld feletti 
létesítményekben. Ebben az esetben a 
2003/33/EK határozat mellékletének 2.4. 
szakaszában megállapított feltételeket nem 
kell alkalmazni. 

b) kizárólag a fémhigany ideiglenes 
tárolására szolgáló és ennek megfelelően 
felszerelt föld feletti létesítményekben. 
Ebben az esetben a 2003/33/EK határozat 
mellékletének 2.4. szakaszában 
megállapított feltételeket nem kell 
alkalmazni.

Indokolás

Az első olvasat 25. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 23
4. cikk, (1) bekezdés

(1) A fémhigany az e rendelet 3. cikke 
szerinti ártalmatlanítása tekintetében a 
2003/33/EK határozatnak megfelelően 
elvégzendő biztonsági vizsgálatnak ki kell 
terjednie különösen a fémhigany és a 
zártságát biztosító berendezések 
jellemzőiből és hosszú távú viselkedéséből 
fakadó többletkockázatra.

(1) A fémhigany az e rendelet 3. cikke 
szerinti ideiglenes tárolása tekintetében a 
2003/33/EK határozatnak megfelelően 
elvégzendő biztonsági vizsgálatnak 
biztosítania kell, hogy az kiterjed a 
fémhigany és a zártságát biztosító 
berendezések jellemzőiből és hosszú távú 
viselkedéséből fakadó, különös 
kockázatokra.

Indokolás

Ez a módosítás a többi módosítással meglévő összhangot biztosítja.
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Módosítás: 24
4. cikk, (3) bekezdés

(3) Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjában felsorolt létesítményekre 
vonatkozó követelményeket, valamint az 
1999/31/EK irányelv I., II. és III. 
mellékletét módosító, a fémhigany átvételi 
kritériumait az ezen irányelv 16. cikkében 
említett eljárásnak megfelelően ki kell 
igazítani. A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2010. január 
1-ig megfelelő javaslatot kell benyújtania.

(3) Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontjában felsorolt létesítményekre 
vonatkozó követelményeket, valamint az 
1999/31/EK irányelv I., II. és III. 
mellékletét módosító, a fémhigany átvételi 
kritériumait az ezen irányelv 16. cikkében 
említett eljárásnak megfelelően ki kell 
igazítani. A Bizottságnak a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2009. július 1-
ig megfelelő javaslatot kell benyújtania.

A fémhigannyal kapcsolatos bármely (a 
2006/12/EK irányelv II.A. mellékletében 
meghatározott ártalmatlanítást szolgáló, 
D12 művelet) végleges ártalmatlanítási 
műveletet kizárólag az 1999/31/EK 
irányelv I., II. és III. melléklete 
módosítása elfogadásának időpontját 
követően lehet engedélyezni.

Indokolás

A javaslatnak a kiviteli tilalom hatálybalépése előtt legalább hat hónappal késznek kell lennie.

Módosítás: 25
4a. cikk (új)

4a. cikk
Az ideiglenes tárolás során a felelősség 
továbbra is a tároló létesítmény 
tulajdonosát terheli. A tagállamok alapot 
hoznak létre annak biztosítására, hogy a 
pénzügyi források álljanak rendelkezésre
a higany ideiglenes tárolásához és 
biztonságos végleges ártalmatlanításához. 
Az alapot a 2. cikkben említett megfelelő
iparágaktól és érintett ágazatoktól érkező 
díjak alapján hozzák létre az ideiglenes 
tárolásra küldött higanymennyiség 
arányában.
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Indokolás

Az első olvasat 29. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 26
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak az ideiglenes vagy tartós
fémhiganytárolásra (a 2006/12/EK irányelv 
II. A. mellékletében meghatározott 
ártalmatlanítást szolgáló, D 15 vagy D 12
művelet) szolgáló létesítményeknek kiadott 
engedélyek másolatát.

(1) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak az ideiglenes 
fémhiganytárolásra (a 2006/12/EK irányelv 
II. A. mellékletében meghatározott 
ártalmatlanítást szolgáló, D 15 művelet) 
szolgáló létesítményeknek kiadott 
engedélyek másolatát, az e rendelet 4. 
cikkének (1) bekezdése szerinti, megfelelő 
biztonsági értékeléssel együtt.

Módosítás: 27
5. cikk, (2) bekezdés

(2) 2012. július 1-ig a tagállamok saját
területeiket illetően tájékoztatást adnak a 
Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és 
piaci hatásairól. A Bizottság kérésére a 
tagállamok ezt a tájékoztatást e 
határnapnál korábban is kötelesek 
megadni.

(2) A tagállamok összeállítják a higany, a 
cinóber és a higanyvegyületek 
vásárlóinak, eladóinak és kereskedőinek 
jegyzékét, és összegyűjtik a vonatkozó 
információkat. Saját területeiket illetően 
kétévente, a feldolgozott időszak végét 
követő legkésőbb 6 hónapon belül 
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e 
rendelet alkalmazásáról és piaci hatásairól.
A tájékoztatásról a Bizottság összefoglaló 
jelentést készít a tagállamok által történő 
benyújtást követő egy éven belül. Az első
tájékoztatáscsomag a 2007–2008-as éveket 
dolgozza fel, és azt legkésőbb 2009. július 
1-ig nyújtják be a Bizottságnak, majd 
2010. július 1-ig közzéteszik. A 
tájékoztatást a Bizottság által ...*-ig 
meghatározandó formátumban kell 
közzétenni.
_________
* E rendelet hatálybalépését követő egy évvel.
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Indokolás

Az első olvasat 32. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 28
5. cikk, (3) bekezdés

(3) 2012. július 1-ig a 2. cikkben említett
tevékenységet végző importőrök, 
exportőrök és üzemeltetők eljuttatják a 
Bizottságnak és az illetékes hatóságoknak 
a következő adatokat: 

(3) A (2) bekezdésben említett tájékoztatás 
legalább a következőkre vonatkozó 
adatokat tartalmazza: 

a) a Közösségbe belépő fémhigany-
szállítmányok mennyiségét, árát, 
származási és rendeltetési országát, 
valamint tervezett felhasználását;

a) a Közösségbe 2010. december 1-ig 
belépő és onnan ezen időpontig kilépő 
fémhigany-, cinóber- és higanyvegyület-
szállítmányok mennyiségét, árát, 
származási és rendeltetési országát, 
valamint tervezett felhasználását;

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő, 
hulladéknak minősülő fémhigany-
szállítmányok mennyiségét, származási és 
rendeltetési országát.

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhigany-, cinóber- és higanyvegyület-
szállítmányok mennyiségét, származási és 
rendeltetési országát.

Indokolás

Ez a módosítás a többi módosítással meglévő összhangot biztosítja.

Módosítás: 29
5a. cikk (új)

5a. cikk
(1) A klóralkáli-iparban érintett vállalatok 
a higanycellák leszerelésével kapcsolatban 
az adott évre vonatkozóan a következő 
adatokat küldik el a Bizottságnak és az 
érintett tagállamok illetékes 
hatóságainak:
- a még használatban lévő higany teljes 
mennyiségére vonatkozó legpontosabb 
becslés,
- a klóralkáli üzemek bezárása vagy 
átalakítása során visszanyert higany 
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mennyisége,
- az egyes ideiglenes tároló 
létesítményekbe küldött mennyiségek,
- az összes tároló létesítmény helye és 
elérhetősége,
- az Európai Unión belüli, a fennmaradó 
cellák működése érdekében egyéb 
klóralkáli üzemeknek történő 
átszállítások,
- az eredeti tulajdonos felelőssége mellett 
a fennmaradó cellák működése érdekében 
ideiglenesen tárolt mennyiség.
2. A földgáztisztítás során vagy színesfém-
bányászati és -olvasztási műveletek 
melléktermékeként higanyt kinyerő 
iparágban érintett vállalatok az adott 
évben kinyert higannyal kapcsolatban a 
következő adatokat küldik el a 
Bizottságnak és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságainak:
- a kinyert higany mennyisége,
- az egyes ideiglenes tároló 
létesítményekbe küldött mennyiségek,
- az összes tároló létesítmény helye és 
elérhetősége.
3. Az érintett vállalatok – esettől függően 
– az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatokat először … május 31-én*, és ezt 
követően minden évben az adott év május 
31-e előtt küldik el.
4. A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
információt a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-
i 1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban 
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nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
____________

* E rendelet hatálybalépését követő év.
1 HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

Indokolás

Az első olvasat 30. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 30
7. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság információcserét szervez a 
tagállamok és az érintett iparágak között. 
Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli 
tilalmat ki kell-e terjeszteni a
higanyvegyületekre és a higanyt 
tartalmazó termékekre, hogy szükség van-
e a fémhigany, a higanyvegyületek és a 
higanyt tartalmazó termékek 
behozatalának tilalmára, hogy ki kell-e 
terjeszteni a tárolási kötelezettségét a más 
forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben 
korlátozni a fémhigany ideiglenes tárolását. 

(1) A Bizottság kezdeti információcserét 
szervez a tagállamok és az érdekelt felek
között 2010. július 1-ig. Ezen 
információcsere során meg kell vizsgálni 
különösen, hogy a kiviteli tilalmat ki kell-e 
terjeszteni az 5 tömegszázalékot (m/m%) 
meg nem haladó higanytartalmú
higanyvegyületekre, hogy ki kell-e 
terjeszteni a tárolási kötelezettségét a más 
forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben 
korlátozni a fémhigany sóbányákban vagy 
föld feletti létesítményekben történő
ideiglenes tárolását.

Indokolás

Az első olvasat 31. módosításának részleges visszahelyezése.

Módosítás: 31
7. cikk, (2) bekezdés

(2) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
biztonságos ártalmatlanítási módozatokra –
beleértve a fémhigany befoglalását is –
vonatkozó, folyamatban levő kutatási 
tevékenységeket. A Bizottság legkésőbb 
2010. július 1-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentés alapján a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet felülvizsgálatára 

(2) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
biztonságos ártalmatlanítási módozatokra –
beleértve a fémhigany befoglalását is –
vonatkozó, folyamatban levő kutatási 
tevékenységeket. A Bizottság legkésőbb 
2010. július 1-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
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a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. 
július 1-ig.

Indokolás

Az első olvasat 31. módosításának részleges visszahelyezése.

Módosítás: 32
7. cikk, (3) bekezdés

(3) A Bizottság az (1) és a (2) 
bekezdésben, valamint az 5. cikkben előírt 
tájékoztatás figyelembevételével értékeli e 
rendelet Közösségen belüli alkalmazását és 
piaci hatásait. 

(3) A Bizottság az (1) és a (2) 
bekezdésben, valamint az 5. és 5a. cikkben 
előírt tájékoztatás figyelembevételével 
értékeli e rendelet Közösségen belüli 
alkalmazását és piaci hatásait.

Indokolás

Az első olvasat 36. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 33
7. cikk, (4) bekezdés

(4) A Bizottság 2013. július 1-ig, adott 
esetben az e rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslat kíséretében jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely ismerteti és értékeli az 
(1) bekezdésben említett információcsere 
és a (3) bekezdésben említett értékelés 
eredményét.

(4) A Bizottság a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2012. július 1-ig adott esetben 
az e rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslat kíséretében jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amely ismerteti és értékeli az (1) 
bekezdésben említett információcsere és a 
(3) bekezdésben említett értékelés,
valamint a (2) bekezdésben említett 
jelentés eredményét.

Indokolás

Az első olvasat 36. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 34
7. cikk, (5) bekezdés

(5) A Bizottság 2010. július 1-éig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

(5) A Bizottság legkésőbb 2009. december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
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Tanácsnak a higannyal kapcsolatos 
többoldalú tevékenységekről és 
tárgyalásokról, amelyben felméri 
különösen azt, hogy az e rendeletben előírt 
intézkedések időbeli és tárgyi hatálya 
mennyiben mutat összhangot a nemzetközi 
fejleményekkel.

Parlamentnek és a Tanácsnak a higannyal 
kapcsolatos többoldalú tevékenységekről 
és tárgyalásokról, amelyben felméri 
különösen azt, hogy az e rendeletben előírt 
intézkedések időbeli és tárgyi hatálya 
mennyiben mutat összhangot a nemzetközi 
fejleményekkel.

Indokolás

Az első olvasat 37. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 35
7a. cikk (új)

7a. cikk
A Bizottság és a tagállamok – elsősorban 
az érintett fejlődő országok és 
gazdaságilag átalakuló országok igényeit 
figyelembe véve – együttműködnek a 
technikai segítségnyújtás, ezen belül a 
képzés támogatásában, az alternatív, 
higanymentes technológiákra való áttérés 
terén történő előrehaladáshoz szükséges 
infrastruktúra, kapacitás és szakértelem 
fejlesztése, és végső célként a higany és a 
higanyvegyületek felhasználásának és 
környezetbe való kijuttatásának fokozatos 
megszüntetése érdekében.

Indokolás

Az első olvasat 38. módosításának visszahelyezése.

Módosítás: 36
8. cikk

A tagállamok 2011. július 1-ig 
fenntarthatják a közösségi jogszabályokkal 
összhangban az e rendelet elfogadását 
megelőzően elfogadott, a fémhigany 
kivitelét korlátozó nemzeti intézkedéseket.

A tagállamok 2010. december 1-ig 
fenntarthatják a közösségi jogszabályokkal 
összhangban az e rendelet elfogadását 
megelőzően elfogadott, a fémhigany, a 
cinóber és a higanyvegyületek kivitelét 
vagy behozatalát, valamint bizonyos 
higanytartalmú termékek kivitelét
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korlátozó nemzeti intézkedéseket.

Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokkal meglévő összhangot biztosítja.
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