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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11488/1/2007 – C6 - 0034/2008),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0636) per pirmąjį svarstymą ,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2008),

1. pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Amendment 1
Pavadinimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 
..../2007

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 
..../2008

dėl metalinio gyvsidabrio eksporto 
uždraudimo ir saugaus laikymo

dėl metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio 
turinčių produktų eksporto uždraudimo ir 
saugaus laikymo

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 1 pakeitimą.

                                               
1 Priimti tekstai, 2007 06 20, P6_TA(2007)0267.
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Pakeitimas 2
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos Bendrijos
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 
1 dalį ir 133 straipsnį, kartu su šio 
reglamento 1 straipsniu,

Atsižvelgdami į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 
dalį,

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 2 pakeitimą.

Pakeitimas 3
–1 konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1) Reglamentas pagrįstas žmogaus 
sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikiu.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 19 pakeitimą.

Pakeitimas 4
1 konstatuojamoji dalis

(1) Pripažįstama, kad gyvsidabrio 
išleidimas kelia grėsmę visame pasaulyje, 
todėl reikia imtis veiksmų regioniniu, 
nacionaliniu ir pasauliniu lygiu.

Pripažįstama, kad gyvsidabrio išleidimas 
kelia grėsmę visame pasaulyje, todėl reikia 
imtis veiksmų vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir pasauliniu lygiu.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 3 pakeitimą.

Pakeitimas 5
2 konstatuojamoji dalis

(2) Pagal Komisijos komunikatą Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendrijos strategija 
dėl gyvsidabrio“ būtina sumažinti 
gyvsidabrio poveikio riziką žmonėms ir 
aplinkai.

(2) Pagal Komisijos komunikatą Tarybai ir 
Europos Parlamentui  „Bendrijos strategija 
dėl gyvsidabrio“ ir pagal Europos 
Parlamento 2006 m. kovo 14 d. 
rezoliuciją1 dėl šios strategijos būtina 
sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką 
žmonėms ir aplinkai.
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___________

1 OL C 291 E, 2006 11 30, p. 128.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 4 pakeitimą.

Pakeitimas 6
4 konstatuojamoji dalis

(4) Metalinio gyvsidabrio eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
gerokai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą.

(4) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą. Valstybės narės turi turėti teisę 
taikyti didesnės aprėpties ir griežtesnius 
draudimus, remdamosi EB sutarties 176 
straipsniu.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 7 pakeitimą.

Pakeitimas 7
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Dėl tos pačios priežasties turėtų būti 
uždrausta eksportuoti gyvsidabrio 
turinčius produktus, kuriuos jau 
uždrausta arba ketinama uždrausti 
pateikti Europos Sąjungos rinkai. 
Komisija turėtų sudaryti bendrą 
atitinkamų produktų sąrašą, kuris kasmet 
būtų atnaujinamas, atsižvelgiant į 
Bendrijos teisės aktų pakeitimus.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 8 pakeitimą.

Pakeitimas 8
4b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(4b) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių importas 
turėtų būti uždraustas, siekiant užtikrinti 
geresnę žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 9 pakeitimą.

Pakeitimas 9
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Valstybės narės turėtų periodiškai 
teikti informaciją Komisijai apie metalinį 
gyvsidabrį, gyvsidabrio rūdą ir 
gyvsidabrio junginius, kurie įvežami ar 
išvežami arba kuriais prekiaujama kertant 
sienas jų teritorijoje, kad būtų galima 
laiku įvertinti priemonės veiksmingumą. 
Visa tokia informacija turi būti lengvai 
prieinama visuomenei.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 10 pakeitimą.

Pakeitimas 10
6 konstatuojamoji dalis

(6) Siekiant numatyti atliekoms 
priskiriamo metalinio gyvsidabrio saugaus 
laikymo galimybes, tikslinga taikyti 
leidžiančias nukrypti nuostatas nuo 
1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų 5 straipsnio 3 dalies a punkto 
tam tikrų rūšių sąvartynams ir paskelbti, 
kad 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal 
Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II 
priedą nustatomi atliekų priėmimo į 
sąvartynus kriterijai ir tvarka, priedo 2.4 
skirsnio kriterijai netaikomi metalinio 
gyvsidabrio laikinam laikymui ilgiau kaip 

(6) PARCOM (Konvencijos dėl jūrų taršos 
iš sausumos šaltinių prevencijos) 
Sprendimu 90/3 pritarta tikslui siekti, kad 
palaipsniui iki 2010 m. neliktų 
gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų 
gamyklų. Siekiant numatyti atliekoms 
priskiriamo metalinio gyvsidabrio saugaus 
laikino laikymo galimybes, tikslinga 
taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas nuo 
1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų 5 straipsnio 3 dalies a punkto 
tam tikrų rūšių sąvartynams ir paskelbti, 
kad 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal 



PR\706980LT.doc 9/22 PE400.707v01-00

LT

vienerius metus šiam tikslui skirtuose ir 
atitinkamai įrengtuose antžeminiuose 
įrenginiuose.

Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II 
priedą nustatomi atliekų priėmimo į 
sąvartynus kriterijai ir tvarka, priedo 2.4 
skirsnio kriterijai netaikomi metalinio 
gyvsidabrio laikinam laikymui su 
surinkimo galimybe šiam tikslui skirtuose 
ir atitinkamai įrengtuose antžeminiuose 
įrenginiuose.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 11 pakeitimą.

Pakeitimas 11
7 konstatuojamoji dalis

Metalinio gyvsidabrio laikinam laikymui 
ilgiau kaip vienerius metus šiam tikslui 
skirtuose ir atitinkamai įrengtuose 
antžeminiuose įrenginiuose turėtų būti 
taikoma 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
direktyva 96/82/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių 
avarijų pavojaus kontrolės.

Metalinio gyvsidabrio laikinam laikymui 
šiam tikslui skirtuose ir atitinkamai 
įrengtuose antžeminiuose įrenginiuose 
turėtų būti taikoma 1996 m. gruodžio 9 d. 
Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių 
avarijų pavojaus kontrolės. 

________

1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Directyva 
2003/105/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 97).

________

1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2003/105/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 97).

Pagrindimas

Taip pat reikėtų paminėti Direktyvą 2003/105/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 97-105), kadangi 
ja buvo pakeista Direktyva 96/82/EB. 

Pakeitimas 12
8 konstatuojamoji dalis

Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos 2006 
m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1013/2006 
dėl atliekų vežimo. Tačiau siekiant sudaryti 
sąlygas tinkamam metalinio gyvsidabrio 
šalinimui Bendrijoje, paskirties ir 
išsiuntimo kompetentingos institucijos 
skatinamos nereikšti prieštaravimų dėl 

Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos 2006 
m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1013/2006 
dėl atliekų vežimo. Tačiau siekiant sudaryti 
sąlygas tinkamam metalinio gyvsidabrio 
laikinam laikymui Bendrijoje, paskirties ir 
išsiuntimo kompetentingos institucijos 
skatinamos nereikšti prieštaravimų dėl 
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atliekoms priskiriamo metalinio 
gyvsidabrio vežimo remiantis to 
reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktu. 
Pažymėtina, kad pagal to reglamento 11 
straipsnio 3 dalį, tai atvejais, kai išsiuntimo 
valstybėje narėje per metus susidaro toks 
mažas bendras pavojingų atliekų kiekis, 
kad toje valstybėje narėje statyti naujus 
specializuotus atliekų šalinimo įrenginius 
būtų neekonomiška, 11 straipsnio 1 dalies a 
punktas netaikomas.

atliekoms priskiriamo metalinio 
gyvsidabrio vežimo remiantis to 
reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktu. 
Pažymėtina, kad pagal to reglamento 11 
straipsnio 3 dalį, tai atvejais, kai išsiuntimo 
valstybėje narėje per metus susidaro toks 
mažas bendras pavojingų atliekų kiekis, 
kad toje valstybėje narėje statyti naujus 
specializuotus atliekų šalinimo įrenginius 
būtų neekonomiška, 11 straipsnio 1 dalies a 
punktas netaikomas.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka pirmojo svarstymo pakeitimus, kuriuose prieštaraujama metalinio 
gyvsidabrio šalinimui.

Pakeitimas 13
9 konstatuojamoji dalis

Siekiant užtikrinti laikymą, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, pagal 
Sprendimą 2003/33/EB reikalaujamas 
atlikti požeminių saugyklų saugumo 
įvertinimas turėtų būti papildomas 
specialiais reikalavimais ir taip pat turėtų 
būti taikomas nepožeminiam laikymui. Kol 
nebus priimti specialūs reikalavimai ir 
priėmimo kriterijai, neturėtų būti 
leidžiama jokia galutinio šalinimo 
operacija. Laikymo druskos kasyklose ar 
giliai po žeme esančiose kietose uolienose, 
pritaikytose metalinio gyvsidabrio 
šalinimui, sąlygos turėtų visų pirma atitikti 
šiuos principus: požeminio vandens 
apsauga nuo gyvsidabrio, gyvsidabrio garų 
išmetimo prevencija, nepralaidumas 
aplinkos dujoms ir skysčiams bei –
nuolatinio laikymo atveju – sandarus 
atliekų izoliavimas kasyklų deformavimosi 
proceso pabaigoje. Šie kriterijai turėtų būti 
įtraukti į Direktyvos 1999/31/EB priedus, 
kai jie bus iš dalies keičiami šio reglamento 
tikslais. 

Siekiant užtikrinti laikymą, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, pagal 
Sprendimą 2003/33/EB reikalaujamas 
atlikti požeminių saugyklų saugumo 
įvertinimas turėtų būti papildomas 
specialiais reikalavimais ir taip pat turėtų 
būti taikomas antžeminiam laikymui su 
surinkimo galimybe. Laikymo druskos 
kasyklose, pritaikytose metalinio 
gyvsidabrio laikinam laikymui, sąlygos 
turėtų visų pirma atitikti šiuos principus: 
požeminio vandens apsauga nuo 
gyvsidabrio, gyvsidabrio garų išmetimo 
prevencija, nepralaidumas aplinkos dujoms 
ir skysčiams bei sandarus atliekų 
izoliavimas kasyklų deformavimosi 
proceso pabaigoje. Šie kriterijai turėtų būti 
įtraukti į Direktyvos 1999/31/EB priedus, 
kai jie bus iš dalies keičiami šio reglamento 
tikslais. 
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Pagrindimas

Pakeitimas atitinka pirmojo svarstymo pakeitimus, kuriuose prieštaraujama metalinio 
gyvsidabrio šalinimui.

Pakeitimas 14
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Chloro ir šarmų pramonė turėtų 
pateikti Komisijai ir atitinkamų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms 
visus reikalingus duomenis apie 
gyvsidabrio elementų naudojimo 
nutraukimą savo gamyklose, kad padėtų 
įgyvendinti šį reglamentą. Pramonės 
šakos, kurios gyvsidabrį gauna valydamos 
gamtines dujas arba kaip šalutinį 
spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo 
operacijų produktą, taip pat turėtų teikti 
atitinkamus duomenis Komisijai ir 
atitinkamų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms. Komisija 
šią informaciją turėtų skelbti viešai.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 13 pakeitimą.

Pakeitimas 15
11 konstatuojamoji dalis

(11) Valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie sandėliavimo patalpoms 
išduotus leidimus, taip pat apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai, kad 
būtų galima laiku jį įvertinti. Importuotojai, 
eksportuotojai ir operatoriai turėtų teikti 
informaciją apie metalinio gyvsidabrio 
gabenimą ir naudojimą. 

(11) Valstybės narės turėtų pateikti 
informaciją apie laikino sandėliavimo 
patalpoms išduotus leidimus, taip pat apie 
šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai, 
kad būtų galima laiku jį įvertinti. 
Importuotojai, eksportuotojai ir operatoriai 
turėtų teikti informaciją apie metalinio 
gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir 
gyvsidabrio junginių gabenimą ir 
naudojimą.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 15 pakeitimą.
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Pakeitimas 16
13 konstatuojamoji dalis

(13) Tikslinga surengti informacijos 
mainus siekiant įvertinti galimą papildomų 
priemonių, susijusių su gyvsidabrio ir 
gyvsidabrio junginių bei produktų, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, eksportu, 
importu ir laikymu, poreikį, nedarant 
poveikio EB sutarties konkurencijos 
taisyklėms, ypač jos 81 straipsniui.

(13) Tikslinga surengti informacijos 
mainus su visais suinteresuotais subjektais
siekiant įvertinti galimą papildomų 
priemonių, susijusių su gyvsidabrio ir 
gyvsidabrio junginių importu, eksportu, 
laikinu laikymu ir saugiu galutiniu 
pašalinimu, poreikį, nepažeidžiant EB 
sutarties konkurencijos taisyklių, ypač 81 
straipsnio.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 14 pakeitimą.

Pakeitimas 17
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Techninę pagalbą, ypač pagalbą, 
kuri padėtų pereiti prie alternatyvių 
technologijų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, ir palaipsniui nutraukti 
gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių 
naudojimą ir išmetimą, Komisija ir 
valstybės narės turėtų teikti tiesiogiai 
besivystančioms šalims ir pereinamosios 
ekonomikos šalims.

Pagrindimas

Iš dalies atkuria pirmojo svarstymo 18 pakeitimą.

Pakeitimas 18
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. draudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS 7439-97-
6) eksportas iš Bendrijos. 

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio
junginių, kuriuose gyvsidabrio 
koncentracija viršija 5 proc. pagal masę 
(w/w), eksportas iš Bendrijos.
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Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 20 pakeitimą.

Pakeitimas 19
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

Nuo 2010 m. gruodžio 10 d. 
uždraudžiamas gyvsidabrio turinčių 
produktų, kuriuos draudžiama parduoti ar 
platinti Europos Sąjungoje, eksportas.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 21 pakeitimą.

Pakeitimas 20
1 a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių, kuriuose gyvsidabrio 
koncentracija viršija 5 proc. pagal masę 
(w/w), importas į Bendriją.
Valstybės narės savo su gyvsidabriu 
susijusius reikalavimus tenkina 
regeneruodamos jį iš atliekų ir žaliavinių 
produktų.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 22 pakeitimą. Data pakeista į 2010 m. gruodžio 1 d. (atitinkamai 
kaip ir eksporto draudimo data).

Pakeitimas 21
2 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. metalinis 
gyvsidabris, kuris nebenaudojamas chloro-
šarmų pramonėje, valant gamtines dujas 
gautas metalinis gyvsidabris ir vykdant 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. valstybės narės 
užtikrina, kad metalinis gyvsidabris, kuris 
nebenaudojamas chloro-šarmų pramonėje 
arba gaunamas iš gyvsidabrio rūdos, 
valant gamtines dujas gautas metalinis 
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operacijas susidaręs metalinis gyvsidabris 
laikomas atliekomis ir pagal 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 
nuostatas šalinamas žmonių sveikatai ir 
aplinkai saugiu būdu.

gyvsidabris ir vykdant spalvotųjų metalų 
kasybos bei lydymo operacijas gautas
metalinis gyvsidabris laikomas atliekomis 
ir laikinai laikomas pagal 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 
šalinimo operaciją D 15, apibrėžta 
Direktyvos 2006/12/EB II A priede
žmonių sveikatai ir aplinkai saugiu būdu ir 
galiausiai pašalinamas Bendrijoje 
tinkamuose ir tokioms reikmėms keliamus 
reikalavimus atitinkančiuose įrenginiuose 
gavus saugos įvertinimą ir atitinkamą 
leidimą, kaip numatyta pagal šį 
reglamentą.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 23 pakeitimą.

Pakeitimas 22
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 
5 straipsnio 3 dalies a punkto, atliekoms 
priskiriamas metalinis gyvsidabris 
tinkamose talpyklose gali būti: 

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 
5 straipsnio 3 dalies a punkto, atliekoms 
priskiriamas metalinis gyvsidabris prieš jį 
galutinai pašalinant laikinai laikomas 
(šalinimo operacija D 15, apibrėžta 
Direktyvos 2006/12/EB II A priede)
tinkamose talpyklose: 

a) laikinai laikomas ilgiau kaip vienerius 
metus ar nuolat laikomas (šalinimo 
operacijos atitinkamai D 15 ar D 12, 
apibrėžtos Direktyvos 2006/12/EB II A 
priede) druskos kasyklose, pritaikytose 
metalinio gyvsidabrio šalinimui, arba 
giliai po žeme esančiose kietose uolienose, 
kuriose užtikrinamas lygiavertis, lyginant 
su druskos kasyklomis, saugos ir 
sandarumo lygis, arba

a) požeminėse druskos kasyklose, 
pritaikytose metalinio gyvsidabrio 
laikinam laikymui; 

b) laikinai laikomas (šalinimo operacija 
D 15, apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 
II A priede) ilgiau kaip vienerius metus 
antžeminiuose įrenginiuose, kurie skirti 
laikinai laikyti metalinį gyvsidabrį ir yra 
atitinkamai įrengti, netaikant Sprendimo 

antžeminiuose įrenginiuose, kurie skirti 
laikinai laikyti tik metalinį gyvsidabrį ir 
yra atitinkamai įrengti, netaikant 
Sprendimo 2003/33/EB priedo 2.4 punkte 
nustatytų kriterijų. 
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2003/33/EB priedo 2.4 punkte nustatytų 
kriterijų. 

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 25 pakeitimą.

Pakeitimas 23
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas 
saugos įvertinimas, susijęs su metalinio 
gyvsidabrio šalinimu pagal šio reglamento 
3 straipsnį, visų pirma apima papildomą
riziką, kylančią dėl metalinio gyvsidabrio 
ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl juose 
vykstančių ilgalaikių procesų.

1. Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas 
saugos įvertinimas, susijęs su metalinio 
gyvsidabrio laikinu laikymu pagal šio 
reglamento 3 straipsnį, užtikrina, kad ypač 
atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl 
metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos 
pobūdžio bei dėl juose vykstančių 
ilgalaikių procesų.

Pagrindimas

Užtikrina atitikimą kitiems pakeitimams.

Pakeitimas 24
4 straipsnio 3 dalis

3. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
išvardytiems įrenginiams skirti 
reikalavimai bei metalinio gyvsidabrio 
priėmimo kriterijai, kuriais iš dalies 
keičiami Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III 
priedai, patvirtinami tos direktyvos 
16 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija 
pateikia reikiamą pasiūlymą kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d.

3. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
išvardytiems įrenginiams skirti 
reikalavimai bei metalinio gyvsidabrio 
priėmimo kriterijai, kuriais iš dalies 
keičiami Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III 
priedai, patvirtinami tos direktyvos 
16 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija 
pateikia reikiamą pasiūlymą kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip 2009 m. liepos 1 d.

Bet kuri galutinio šalinimo operacija 
(šalinimo operacija D 12, apibrėžta 
Direktyvos 2006/12/EB II A priede), 
susijusi su metaliniu gyvsidabriu, 
leidžiama tik nuo tos dienos, kai 
priimamas Direktyvos 1999/31/EB I, II ir 
III priedų pakeitimas.
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Pagrindimas

Pasiūlymas turi būti parengtas bent trimis mėnesiais anksčiau nei įsigalios eksporto
draudimas.

Pakeitimas 25
4 a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Laikino laikymo metu atsakomybė tenka 
laikymo įrenginio savininkui. Valstybės 
narės įsteigia fondą, kad būtų užtikrintos 
finansinės lėšos, reikalingos galutinai 
gyvsidabriui pašalinti. Fondas sudaromas, 
laikantis 2 straipsnio 2 nustatytos tvarkos, 
iš atitinkamų pramonės šakų arba 
sektorių įmokų, proporcingų gyvsidabrio, 
siunčiamo laikinai laikyti, kiekiui.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 29 pakeitimą.

Pakeitimas 26
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visų 
leidimų, išduotų įrenginiams, skirtiems 
laikinai ar nuolat laikyti (šalinimo 
operacijos atitinkamai D 15 ar D 12,
apibrėžtos Direktyvos 2006/12/EB II A 
priede) metalinį gyvsidabrį, kopijas.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visų 
leidimų, išduotų įrenginiams, skirtiems 
laikinai laikyti (šalinimo operacija D 15 
apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB II A 
priede) metalinį gyvsidabrį, kopijas kartu 
su atitinkamais saugos įvertinimais, kaip 
numatyta pagal šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 27
5 straipsnio 2 dalis

2. Iki 2012 m. liepos 1 d. valstybės narės 
informuoja Komisiją apie šio reglamento 
taikymą ir poveikį rinkai savo teritorijoje. 
Komisijai paprašius valstybės narės 
pateikia tą informaciją anksčiau nei tą 

2. 2. Valstybės narės sudaro gyvsidabrio, 
gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių 
pirkėjų, pardavėjų ir prekiautojų registrą 
ir renka svarbią informaciją. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie šio 
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dieną. reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje kas dvejus metus ir per šešis 
mėnesius atitinkamam laikotarpiui 
pasibaigus. Komisija per metus nuo 
valstybių narių pateiktos informacijos 
gavimo datos ją paskelbia glaustoje 
ataskaitoje. Pirmasis informacijos 
rinkinys turi apimti 2007–2008 m. ir turi 
būti pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 
2009 m. liepos 1 d. ir paskelbiamas ne 
vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d  
Informacija pateikiama Komisijos 
nustatyta forma iki ...*.
_________

* Vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 32 pakeitimą.

Pakeitimas 28
5 straipsnio 3 dalis

3. Importuotojai, eksportuotojai ir 2 
straipsnyje nurodytos veiklos vykdytojai 
iki 2012 m. liepos 1 d. atitinkamai 
atsiunčia Komisijai bei kompetentingoms 
institucijoms šią informaciją: 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie 
duomenys:

a) į Bendriją įvežamo metalinio 
gyvsidabrio kiekis, kainos, kilmės šalis ir 
paskirties šalis bei numatomas 
panaudojimas;

a) iki 2010 m. gruodžio 1 d. į Bendriją 
įvežamo arba iš jos išvežamo metalinio 
gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir 
gyvsidabrio junginių apimtis, kainos, 
kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas;

b) metalinio gyvsidabrio, kuris laikomas 
atliekomis ir kuriuo prekiaujama 
tarpvalstybiniu lygiu Bendrijoje, kiekis,
kilmės šalis ir paskirties šalis.

b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių kuriais
prekiaujama tarpvalstybiniu lygiu 
Bendrijoje, kiekis, kilmės šalis ir paskirties 
šalis.

Pagrindimas

Užtikrina atitikimą kitiems pakeitimams.



PE400.707v01-00 18/22 PR\706980LT.doc

LT

Pakeitimas 29
5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
1. Atitinkamos chloro ir šarmų pramonės 
įmonės Europos Komisijai ir atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms siunčia šiuos duomenis apie 
gyvsidabrio naudojimo nutraukimą per 
metus:
- didžiausią bendrą tebenaudojamo 
gyvsidabrio kiekį;
- uždarius ar reorganizavus chloro ir 
šarmų gamyklas regeneruoto gyvsidabrio 
kiekį;
- į atskirus laikino laikymo įrenginius 
išvežtą kiekį;
- visų laikymo įrenginių vietą ir 
kontaktinius duomenis;
- gyvsidabrio pervežimą į kitas Europos 
Sąjungos chloro ir šarmų gamyklas 
tinkamų naudoti elementų panaudojimui;
- kiekį, laikinai laikomą pradinio 
savininko atsakomybe ir skirtą dar 
tinkamų naudoti elementų panaudojimui;
2. Atitinkamos pramonės šakų, kurios 
gyvsidabrį gauna valant gamtines dujas 
arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų 
kasybos ir lydymo operacijų produktą, 
įmonės Europos Komisijai ir atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms teikia šiuos duomenis apie 
per metus gautą gyvsidabrį:
- gauto gyvsidabrio kiekį;
- į atskirus laikino laikymo įrenginius 
išvežtą kiekį;
- visų laikymo įrenginių vietą ir 
kontaktinius duomenis.
3. Atitinkamos įmonės 1 ir 2 dalyse
nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia 
iki …* m. gegužės 31 d., o vėliau 
kiekvienais metais iki gegužės 31 d.
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4. Komisija viešai skelbia 3 dalyje 
nurodytą informaciją, vadovaudamasi 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos 
institucijoms ir organams1.
____________

* Metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

OJ L 264, 25.9.2006, p. 13.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 30 pakeitimą.

Pakeitimas 30
7 straipsnio 1 dalis

1. Komisija organizuoja valstybių narių bei 
atitinkamų pramonės šakų keitimąsi 
informacija. Keičiantis šia informacija visų 
pirma tiriamas galimas poreikis taikyti 
eksporto uždraudimą ir gyvsidabrio 
junginiams bei gyvsidabrio turintiems 
produktams, taikyti importo uždraudimą 
metaliniam gyvsidabriui, gyvsidabrio 
junginiams bei gyvsidabrio turintiems 
produktams, taikyti laikymo įpareigojimą 
ir metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių 
bei poreikis nustatyti metalinio gyvsidabrio 
laikino laikymo terminus. 

1. Komisija iki 2010 m. liepos 1 d.
organizuoja pirmą valstybių narių ir
atitinkamų suinteresuotų šalių keitimąsi 
informacija. Keičiantis šia informacija visų 
pirma tiriamas poreikis taikyti eksporto 
uždraudimą gyvsidabrio junginiams, 
kuriuose gyvsidabrio koncentracija 
mažesnė negu 5 proc. pagal masę (w/w); 
taikyti laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei metalinio 
gyvsidabrio laikino laikymo druskos 
kasyklose arba antžeminiuose 
įrenginiuose terminus. 

Pagrindimas

Iš dalies atkuria pirmojo svarstymo 31 pakeitimą.

Pakeitimas 31
7 straipsnio 2 dalis

2. Komisija nuolat peržiūri vykdomus 
mokslinius tyrimus dėl saugaus atliekų 

2. Komisija nuolat peržiūri vykdomus 
mokslinius tyrimus dėl saugaus atliekų 
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šalinimo būdų, įskaitant metalinio 
gyvsidabrio kietinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą 
iki 2010 m. liepos 1 d. Remdamasi šiuo 
pranešimu Komisija prireikus kuo 
skubiau pateikia pasiūlymą dėl šio 
reglamento peržiūros, bet ne vėliau kaip 
2013 m. liepos 1 d.

šalinimo būdų, įskaitant metalinio 
gyvsidabrio kietinimą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą 
iki 2010 m. liepos 1 d. 

Pagrindimas

Iš dalies atkuria pirmojo svarstymo 31 pakeitimą.

Pakeitimas 32
7 straipsnio 3 dalis

3. Komisija įvertina šio reglamento 
taikymą Bendrijoje ir jo poveikį rinkai, 
atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse bei 5 
straipsnyje nurodytą informaciją. 

3. Komisija įvertina šio reglamento 
taikymą Bendrijoje ir jo poveikį rinkai, 
atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse ir 5 bei 5a 
straipsniuose nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 36 pakeitimą.

Pakeitimas 33
7 straipsnio 4 dalis

4. Komisija iki 2013 liepos 1 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
prireikus kartu su pasiūlymu dėl šio 
reglamento peržiūros, kuriame atsispindėtų 
ir būtų įvertinti nurodyto 1 dalyje nurodyto 
keitimosi informacija ir 3 dalyje nurodyto 
įvertinimo rezultatai.

4. Komisija kiek galima anksčiau, bet ne 
vėliau nei 2012 m. liepos 1 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, 
prireikus kartu su pasiūlymu dėl šio 
reglamento peržiūros, kuriame atsispindėtų 
ir būtų įvertinti nurodyto 1 dalyje nurodyto 
keitimosi informacija ir 3 dalyje nurodyto 
įvertinimo rezultatai bei 2 dalyje nurodyta 
ataskaita.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 36 pakeitimą.

Pakeitimas 34
7 straipsnio 5 dalis
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5. Iki 2010 liepos 1 d. Komisija praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
pažangą daugiašalėje veikloje ir derybose 
dėl gyvsidabrio, visų pirma įvertindama 
šiame reglamente nurodytų priemonių 
tvarkaraščio ir taikymo srities 
suderinamumą su tarptautiniais pokyčiais.

5. Vėliausiai 2009 m. gruodžio 31 d.
Komisija praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie pažangą daugiašalėje veikloje 
ir derybose dėl gyvsidabrio, visų pirma 
įvertindama šiame reglamente nurodytų 
priemonių tvarkaraščio ir taikymo srities 
suderinamumą su tarptautiniais pokyčiais.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 37 pakeitimą.

Pakeitimas 35
7 a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Komisija ir valstybės narės, ypač 
atsižvelgdamos į susijusių besivystančių 
šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių 
poreikius, bendradarbiauja teikdamos 
techninę pagalbą, įskaitant mokymą, 
infrastruktūrai, pajėgumams ir 
kompetencijai plėtoti, kad būtų pasiekta 
pažanga pereinant prie alternatyvių, 
technologijų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, taikymo ir palaipsniui 
galutinai nutrauktas gyvsidabrio ir 
gyvsidabrio junginių naudojimas ir 
išmetimas.

Pagrindimas

Atkuria pirmojo svarstymo 38 pakeitimą.

Pakeitimas 36
8 straipsnis

Valstybės narės iki 2011 m. liepos 1 d. gali 
taikyti metalinio gyvsidabrio eksportą 
ribojančias nacionalines priemones, kurios 
pagal Bendrijos teisės aktus buvo priimtos 
prieš priimant šį reglamentą.

Valstybės narės iki 2010 m. gruodžio 1 d.
gali taikyti metalinio gyvsidabrio, 
gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių 
eksportą arba importą ir tam tikrų 
gyvsidabrio turinčių produktų eksportą
ribojančias nacionalines priemones, kurios 
pagal Bendrijos teisės aktus buvo priimtos 
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prieš priimant šį reglamentą.

Pagrindimas

Užtikrina atitikimą kitiems pakeitimas.
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