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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu 
WE oraz w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu 
wywozu rtęci metalicznej
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0636),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-
0000/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr .../2007
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr .../2008
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY

w sprawie bezpiecznego składowania i 
zakazu wywozu rtęci metalicznej

w sprawie bezpiecznego składowania i 
zakazu wywozu rtęci metalicznej, rudy 
rtęci, związków rtęci i niektórych 
produktów zawierających rtęć

                                               
1 Teksty przyjęte, 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 1 z pierwszego czytania.

Poprawka 2
Odniesienie 1

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 i, w odniesieniu do art. 
1 niniejszego rozporządzenia, jego art. 
133,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania.

Poprawka 3
Punkt -1 preambuły (nowy)

(-1) Rozporządzenie jest motywowane 
potrzebą ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 19 z pierwszego czytania.

Poprawka 4
Punkt 1 preambuły

(1) Emisję rtęci uważa się za globalne 
zagrożenie, które wymaga podjęcia działań 
na poziomie regionalnym, krajowym i 
globalnym.

(1) Emisję rtęci uważa się za globalne 
zagrożenie, które wymaga podjęcia działań 
na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i globalnym.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 3 z pierwszego czytania.

Poprawka 5
Punkt 2 preambuły

(2) Zgodnie z komunikatem Komisji do (2) Zgodnie z Komunikatem Komisji do 
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Rady i Parlamentu Europejskiego 
„Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci” 
konieczne jest zmniejszenie ryzyka 
narażenia ludzi i środowiska na kontakt z 
rtęcią.

Rady i Parlamentu Europejskiego 
„Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci” 
oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego 
z dnia 14 marca 2006 r.1 w sprawie tej 
strategii1 konieczne jest zmniejszenie 
ryzyka narażenia ludzi i środowiska na 
kontakt z rtęcią.
___________
1 Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 128.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 4 z pierwszego czytania.

Poprawka 6
Punkt 4 preambuły

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej ze Wspólnoty, aby istotnie 
zmniejszyć globalną podaż tego 
pierwiastka.

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci ze 
Wspólnoty, aby istotnie zmniejszyć 
globalną podaż tego pierwiastka. Państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 176 traktatu, 
powinny mieć prawo do wprowadzania 
szerszych i surowszych ograniczeń.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 7 z pierwszego czytania.

Poprawka 7
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Z tego samego powodu należy 
również zabronić wywozu produktów 
zawierających rtęć, których wprowadzanie 
do obrotu w Unii Europejskiej już jest lub 
wkrótce ma być zakazane. Komisja winna 
sporządzić zbiorczą listę odnośnych 
produktów, którą należy co roku 
aktualizować na podstawie rozwoju 
sytuacji w prawie wspólnotowym. 
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 8 z pierwszego czytania.

Poprawka 8
Punkt 4 b preambuły (nowy)

(4b) W celu poprawy ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego w 
Unii Europejskiej należy zakazać 
przywozu rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 9 z pierwszego czytania.

Poprawka 9
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Państwa członkowskie winny 
okresowo przekazywać Komisji informacje 
na temat rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci przywożonych lub 
wywożonych, a także będących 
przedmiotem handlu transgranicznego w 
obrębie ich terytorium w celu 
umożliwienia oceny skuteczności 
instrumentu w odpowiednim czasie. 
Wszystkie tego typu informacje powinny 
być niezwłocznie udostępniane opinii 
publicznej.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 10 z pierwszego czytania.

Poprawka 10
Punkt 6 preambuły

(6) Aby umożliwić bezpieczne 
składowanie rtęci metalicznej, która została 
uznana za odpad, właściwe jest 
ustanowienie odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. 

(6) W decyzji PARCOM (Konwencja o 
zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz ze 
źródeł lądowych) nr 90/3 wyraża się zgodę 
na całkowitą eliminację do 2010 r. 
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a) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów w odniesieniu do pewnych typów 
składowisk odpadów oraz stwierdzenie, że 
kryteria sekcji 2.4 załącznika do decyzji 
Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 
r. ustanawiającej kryteria i procedury 
przyjęcia odpadów na składowiska, na 
podstawie art. 16 i załącznika II do 
dyrektywy 1999/31/WE, nie dotyczą 
czasowego składowania rtęci metalicznej 
przez ponad rok w obiektach naziemnych 
przeznaczonych i wyposażonych do tego 
celu.

rtęciowych zakładów chloro-alkalicznych.
Aby umożliwić bezpieczne czasowe 
składowanie rtęci metalicznej, która została 
uznana za odpad, właściwe jest 
ustanowienie odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. 
a) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów w odniesieniu do pewnych typów 
składowisk odpadów oraz stwierdzenie, że 
kryteria sekcji 2.4 załącznika do decyzji 
Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 
r. ustanawiającej kryteria i procedury 
przyjęcia odpadów na składowiska, na 
podstawie art. 16 i załącznika II do 
dyrektywy 1999/31/WE, nie dotyczą 
czasowego składowania rtęci metalicznej z 
możliwością odzysku w obiektach 
naziemnych przeznaczonych i 
wyposażonych do tego celu.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 11 z pierwszego czytania.

Poprawka 11
Punkt 7 preambuły

(7) Do składowania czasowego rtęci 
metalicznej przez ponad rok w obiektach 
naziemnych przeznaczonych i 
wyposażonych do tego celu powinna mieć 
zastosowanie dyrektywa Rady 96/82/WE z 
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi1.

(7) Do składowania czasowego rtęci 
metalicznej w obiektach naziemnych 
przeznaczonych i wyposażonych do tego 
celu powinna mieć zastosowanie 
dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 
grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi. 

________
1 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, str. 13. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/105/WE (Dz.U. 
L 345 z 31.12.2003, str. 97).

________
1 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, str. 13. Dyrektywa
ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/105/WE (Dz.U. 
L 345 z 31.12.2003, str. 97).

Justification

Powinno się wymienić także dyrektywę 2003/105/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 97–
105), która zmienia dyrektywę 96/82/WE. 
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Poprawka 12
Punkt 8 preambuły

(8) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
naruszać rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów. Jednak w celu 
umożliwienia odpowiedniego 
unieszkodliwiania rtęci metalicznej na 
terenie Wspólnoty zachęca się właściwe 
organy w miejscu przeznaczenia i wysyłki 
do tego, by nie zgłaszały sprzeciwu 
przewidzianego w art. 11 ust. 1 lit. a) tego 
rozporządzenia wobec przemieszczania 
rtęci metalicznej uznanej za odpady. 
Zwraca się uwagę, że – zgodnie z art. 11 
ust. 3 tego rozporządzenia – jego art. 11 
ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do 
odpadów niebezpiecznych, których łączna 
produkcja roczna w państwie 
członkowskim wysyłki jest na tyle 
niewielka, że tworzenie nowych 
specjalistycznych instalacji 
unieszkodliwiania w tym państwie 
członkowskim byłoby nieopłacalne.

(8) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
naruszać rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów. Jednak w celu 
umożliwienia odpowiedniego czasowego 
składowania rtęci metalicznej na terenie 
Wspólnoty zachęca się właściwe organy w 
miejscu przeznaczenia i wysyłki do tego, 
by nie zgłaszały sprzeciwu przewidzianego 
w art. 11 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia 
wobec przemieszczania rtęci metalicznej 
uznanej za odpady. Zwraca się uwagę, że –
zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia 
– jego art. 11 ust. 1 lit. a) nie ma 
zastosowania do odpadów 
niebezpiecznych, których łączna produkcja 
roczna w państwie członkowskim wysyłki 
jest na tyle niewielka, że tworzenie nowych 
specjalistycznych instalacji 
unieszkodliwiania w tym państwie 
członkowskim byłoby nieopłacalne.

Justification

Poprawka zgodna z poprawkami z pierwszego czytania sprzeciwiającymi się 
unieszkodliwianiu rtęci metalicznej.

Poprawka 13
Punkt 9 preambuły

(9) Aby zapewnić składowanie bezpieczne 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska, ocenę 
bezpieczeństwa wymaganą na mocy 
decyzji 2003/33/WE w odniesieniu do 
składowania podziemnego należy 
uzupełnić o szczególne wymagania, przy 
czym ocena ta powinna również dotyczyć 
składowania innego niż podziemne. Nie 
należy zezwalać na żaden proces 
ostatecznego unieszkodliwiania, dopóki 
nie zostaną przyjęte specjalne wymogi 
i kryteria przyjęcia. Warunki składowania 

(9) Aby zapewnić składowanie bezpieczne 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska, ocenę 
bezpieczeństwa wymaganą na mocy 
decyzji 2003/33/WE w odniesieniu do 
składowania podziemnego należy 
uzupełnić o szczególne wymagania, przy 
czym ocena ta powinna również dotyczyć 
składowania naziemnego z możliwością 
odzysku. Warunki składowania w kopalni 
soli, przystosowanej do czasowego 
składowania rtęci metalicznej, powinny 
być w szczególności zgodne z zasadami: 
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w kopalni soli lub w głębokich 
podziemnych formacjach skały zwięzłej, 
przystosowanych do unieszkodliwiania
rtęci metalicznej, powinny być w 
szczególności zgodne z zasadami: ochrony 
wód podziemnych przed rtęcią, 
zapobiegania wydzielaniu się oparów rtęci, 
szczelności względem gazów i płynów w 
otoczeniu oraz – w przypadku składowania 
trwałego – solidnego zamknięcia odpadów 
w końcowej fazie procesu 
unieszkodliwiania w kopalniach. Po 
dostosowaniu tych kryteriów do celów 
niniejszego rozporządzenia należy je 
włączyć do załączników do dyrektywy 
1999/31/WE. 

ochrony wód podziemnych przed rtęcią, 
zapobiegania wydzielaniu się oparów rtęci, 
szczelności względem gazów i płynów w 
otoczeniu oraz solidnego zamknięcia
odpadów w końcowej fazie procesu 
unieszkodliwiania w kopalniach. Po 
dostosowaniu tych kryteriów do celów 
niniejszego rozporządzenia należy je 
włączyć do załączników do dyrektywy 
1999/31/WE. 

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawkami z pierwszego czytania sprzeciwiającymi się 
unieszkodliwianiu rtęci metalicznej.

Poprawka 14
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) W celu łatwiejszego egzekwowania 
niniejszego rozporządzenia sektor chloro-
alkaliczny powinien przekazywać Komisji 
oraz właściwym organom odnośnych 
państw członkowskich wszystkie istotne 
dane dotyczące wycofywania ogniw 
rtęciowych z zakładów przemysłowych. 
Sektory przemysłowe zajmujące sie 
odzyskiem rtęci poprzez oczyszczanie gazu 
ziemnego lub jako produktu górnictwa 
metali nieżelaznych i procesu wytopu 
powinny również dostarczać Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich 
wszystkich istotnych danych. Komisja ma 
za zadanie publiczne udostępnianie tych 
informacji.

Justification

Przywrócenie poprawki 13 z pierwszego czytania.
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Poprawka 15
Punkt 11 preambuły

(11) Państwa członkowskie powinny 
przedkładać informacje na temat zezwoleń 
dotyczących obiektów składowania oraz na 
temat stosowania niniejszego 
rozporzdzenia i jego wpływu na rynek, aby 
umożliwić jego ocenę we właściwym 
terminie. Importerzy, eksporterzy 
i wykonawcy działań powinni 
przedstawiać informacje dotyczące 
przemieszczania i stosowania rtęci 
metalicznej. 

(11) Państwa członkowskie powinny 
przedkładać informacje na temat zezwoleń 
dotyczących obiektów czasowego 
składowania oraz na temat stosowania 
niniejszego rozporzdzenia i jego wpływu 
na rynek, aby umożliwić jego ocenę we 
właściwym terminie. Importerzy, 
eksporterzy i wykonawcy działań powinni 
przedstawiać informacje dotyczące 
przemieszczania i stosowania rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci.

Justification

Przywrócenie poprawki 15 z pierwszego czytania.

Poprawka 16
Punkt 13 preambuły

(13) Właściwe jest zorganizowanie 
wymiany informacji w celu dokonania 
oceny potencjalnego zapotrzebowania na 
działania uzupełniające związane z 
wywozem, przywozem i składowaniem 
rtęci oraz ze związkami rtęci i produktami 
zawierającymi rtęć bez uszczerbku dla 
reguł konkurencji zawartych w Traktacie, 
w szczególności w art. 81.

(13) Właściwe jest zorganizowanie 
wymiany informacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami w celu 
dokonania oceny potencjalnego 
zapotrzebowania na działania 
uzupełniające związane z wywozem, 
przywozem, czasowym składowaniem i 
bezpiecznym ostatecznym 
unieszkodliwianiem rtęci i jej związków 
bez uszczerbku dla reguł konkurencji 
zawartych w Traktacie, w szczególności w 
art. 81.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 14 z pierwszego czytania.

Poprawka 17
Punkt 13 a preambuły (nowy)

(13a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny bezpośrednio udzielać wsparcia 
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technicznego krajom rozwijającym się 
oraz krajom o gospodarce będącej w 
okresie transformacji, a szczególnie 
pomocy ułatwiającej przejście na 
bezrtęciowe technologie alternatywne i 
ostateczne stopniowe zaniechanie 
wykorzystywania i uwalniania rtęci i jej 
związków.

Uzasadnienie

Przywrócenie części poprawki 18 z pierwszego czytania.

Poprawka 18
Artykuł 1

Zabrania się wywozu rtęci metalicznej 
(Hg, CAS 7439-97-6) ze Wspólnoty od 
dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i związków rtęci o 
stężeniu wagowym rtęci przekraczającym 
5% (w/w) ze Wspólnoty jest zabroniony od 
dnia 1 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 20 z pierwszego czytania.

Poprawka 19
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

Wywóz produktów zawierających rtęć, 
niedopuszczonych do sprzedaży lub obrotu 
na terenie Unii Europejskiej, jest 
zabroniony od dnia 1 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania.

Poprawka 20
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1a
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Przywóz do Wspólnoty rtęci metalicznej 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), rudy rtęci i 
związków rtęci o stężeniu wagowym rtęci 
przekraczającym 5% (w/w) jest 
zabroniony od dnia 1 grudnia 2010 r.
Państwa członkowskie powinny pokrywać 
swój popyt na rtęć drogą odzysku z 
odpadów i produktów nieprzetworzonych.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 22 z pierwszego czytania. Data została zmieniona na 1 grudnia 2010 
r. (taka sama jak dla zakazu wywozu).

Poprawka 21
Artykuł 2

Od dnia 1 lipca 2011 r. rtęć metaliczną, 
która nie jest już wykorzystywana w 
przemyśle chloro-alkalicznym, rtęć 
metaliczną uzyskaną w procesie 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć 
metaliczną uzyskaną jako produkt uboczny 
z górnictwa metali nieżelaznych i operacji 
wytapiania uznaje się za odpady i 
unieszkodliwia się zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów, w sposób 
bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska.

Od dnia 1 grudnia 2010 r. państwa 
członkowskie gwarantują, że rtęć 
metaliczną, która nie jest już 
wykorzystywana w przemyśle chloro-
alkalicznym lub uzyskiwana z rudy rtęci, 
rtęć metaliczną odzyskaną w procesie 
oczyszczania gazu ziemnego i rtęć 
metaliczną uzyskaną jako produkt uboczny 
z górnictwa metali nieżelaznych i operacji 
wytapiania uznaje się za odpady i czasowo 
składuje się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi procesu unieszkodliwiania 
D 15, o którym mowa w załączniku II do 
dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów, w sposób 
bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska, a także ostatecznie 
unieszkodliwia w obrębie Wspólnoty w 
odpowiednich zakładach kwalifikujących 
się do tych celów, przy czym towarzyszy 
temu ocena bezpieczeństwa i odpowiednie 
zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 23 z pierwszego czytania.
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Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 
lit. a) dyrektywy 1999/31/WE rtęć 
metaliczna uznana za odpady może, w 
odpowiednim zbiorniku, być: 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 
lit. a) dyrektywy 1999/31/WE rtęć 
metaliczna uznana za odpady jest czasowo 
składowana (proces unieszkodliwiania D 
15 określony w załączniku II do dyrektywy 
2006/12/WE) przed jej ostatecznym 
bezpiecznym unieszkodliwieniem w 
odpowiednim zbiorniku:

(a) składowana czasowo przez ponad rok 
lub składowana trwale (procesy 
unieszkodliwiania odpowiednio D 15 lub
D 12, określone w załączniku II A do 
dyrektywy 2006/12/WE) w kopalniach soli 
przystosowanych do unieszkodliwiania
rtęci metalicznej lub w głębokich 
podziemnych formacjach skały zwięzłej 
zapewniających poziom bezpieczeństwa i 
zamknięcia taki sam, jak w kopalniach 
soli, lub

(a) w podziemnych kopalniach soli 
przystosowanych do czasowego 
składowania rtęci metalicznej; 

(b) składowana czasowo (proces 
unieszkodliwiania D 15, określony w 
załączniku II A do dyrektywy 
2006/12/WE) przez ponad rok w obiektach 
naziemnych przeznaczonych do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej i wyposażonych w tym celu. W 
tym przypadku nie mają zastosowania 
kryteria określone w sekcji 2.4 załącznika 
do decyzji 2003/33/WE. 

(b) w obiektach naziemnych 
przeznaczonych wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej i wyposażonych w tym celu. W 
tym przypadku nie mają zastosowania 
kryteria określone w sekcji 2.4 załącznika 
do decyzji 2003/33/WE. 

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 25 z pierwszego czytania.

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 1

1. Ocena bezpieczeństwa 
unieszkodliwiania rtęci metalicznej 
przewidziana w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, wykonywana zgodnie z 
decyzją 2003/33/WE, obejmuje 
w szczególności dodatkowe zagrożenia 

1. Ocena bezpieczeństwa czasowego 
składowania rtęci metalicznej 
przewidziana w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, wykonywana zgodnie z 
decyzją 2003/33/WE, gwarantuje, że 
zagrożenia związane z charakterem i 
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związane z charakterem i zachowywaniem 
się w dłuższej perspektywie czasowej rtęci 
metalicznej oraz zbiornika, w którym jest 
przechowywana.

zachowywaniem się w dłuższej 
perspektywie czasowej rtęci metalicznej 
oraz zbiornika, w którym jest 
przechowywana są nią objęte.

Uzasadnienie

Zapewnia spójność z innymi poprawkami.

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 3

3. Wymogi dotyczące obiektów 
wymienionych w art. 3 ust.1 lit. a) i lit. b) 
niniejszego rozporządzenia oraz kryteria 
przyjmowania rtęci metalicznej, 
zmieniające załączniki I, II i III do 
dyrektywy 1999/31/WE, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
16 tej dyrektywy. Komisja przedstawia 
możliwie najszybciej i nie później niż do 
dnia 1 stycznia 2010 r. odpowiedni 
wniosek.

3. Wymogi dotyczące obiektów 
wymienionych w art. 3 ust.1 lit. a) i lit. b) 
niniejszego rozporządzenia oraz kryteria 
przyjmowania rtęci metalicznej, 
zmieniające załączniki I, II i III do 
dyrektywy 1999/31/WE, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
16 tej dyrektywy. Komisja przedstawia 
możliwie najszybciej i nie później niż do 
dnia 1 lipca 2009 r. odpowiedni wniosek.

Wszelkie procesy ostatecznego 
unieszkodliwiania (proces 
unieszkodliwiania D12, określony 
w załączniku II A do dyrektywy 
2006/12/WE) dotyczące rtęci metalicznej 
są dozwolone dopiero po przyjęciu zmian 
załącznika I, II i III do dyrektywy 
1999/31/WE.

Uzasadnienie

Wniosek powinien być gotowy przynajmniej na sześć miesięcy przed wejściem w życie zakazu 
wywozu.

Poprawka 25
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
W trakcie czasowego składowania 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
składowania spoczywa na właścicielu 
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obiektu przeznaczonego do składowania. 
Państwa członkowskie ustanawiają 
fundusz, aby zapewnić środki finansowe 
na potrzeby czasowego składowania i 
bezpiecznego ostatecznego 
unieszkodliwiania rtęci. Fundusz powstaje 
w oparciu o opłaty wnoszone przez 
odpowiednie sektory przemysłowe, o 
których mowa w art. 2, proporcjonalnie 
do ilości rtęci wysyłanej do czasowego 
składowania.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 29 z pierwszego czytania.

Poprawka 26
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji kopię każdego zezwolenia 
wydanego dla obiektu przeznaczonego do 
czasowego lub trwałego składowania rtęci 
metalicznej (procesy unieszkodliwiania 
odpowiednio D 15 lub D 12, określone w 
załączniku II A do dyrektywy 2006/12 
/WE).

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji kopię każdego zezwolenia 
wydanego dla obiektu przeznaczonego do 
czasowego składowania rtęci metalicznej 
(proces unieszkodliwiania D 15, określony
w załączniku II A do dyrektywy 2006/12 
/WE) wraz z odpowiednią oceną
bezpieczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 27
Artykuł 5 ustęp 2

2. Do dnia 1 lipca 2012 r. państwa 
członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i wpływu na rynek 
niniejszego rozporządzenia na ich 
odpowiednich terytoriach. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekazują 
te informacje przed ta datą.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
rejestr nabywców i sprzedawców rtęci, jej 
związków i rudy rtęci oraz podmiotów 
nimi handlujących i gromadzą odnośne 
informacje. Co dwa lata, w ciągu 6 
miesięcy od końca odnośnego okresu,
państwa członkowskie informują Komisję 
o stosowaniu i wpływie na rynek 
niniejszego rozporządzenia na ich 
odpowiednich terytoriach. Komisja 
publikuje te dane w postaci zwięzłego 
sprawozdania w ciągu roku od 
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dostarczenia ich przez państwa 
członkowskie. Pierwszy komplet 
informacji obejmuje lata 2007 - 2008 i jest 
przedstawiany Komisji do dnia 1 lipca 
2009 r., a opublikowany do dnia 1 lipca
2010 r. Informacje te przedstawiane są w 
postaci określonej przez Komisję do dnia 
...*.
_________

* Rok od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania.

Poprawka 28
Artykuł 5 ustęp 3

3. Do dnia 1 lipca 2012 r. importerzy, 
eksporterzy i wykonawcy działań, o 
których mowa w art. 2, w stosownych 
przypadkach przekazują Komisji i 
właściwym organom następujące dane: 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
zawierają co najmniej następujące dane: 

(a) ilości, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej wwożonej 
do Wspólnoty;

(a) ilości, ceny, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci wwożonych do Wspólnoty 
lub wywożonych z niej do dnia 1 grudnia 
2010 r.;

(b) ilości, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia uznanej za odpady rtęci 
metalicznej będącej przedmiotem handlu 
transgranicznego w obrębie Wspólnoty.

(b) ilości, kraj pochodzenia i kraj 
przeznaczenia rtęci metalicznej, rudy rtęci 
i związków rtęci będących przedmiotem 
handlu transgranicznego w obrębie 
Wspólnoty.

Uzasadnienie

Zapewnia spójność z innymi poprawkami.

Poprawka 29
Artykuł 5 a (nowy)
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Artykuł 5a
1. Zainteresowane firmy sektora chloro-
alkalicznego przekazują Komisji 
Europejskiej oraz właściwym organom 
odnośnych państw członkowskich 
następujące dane związane z likwidacją 
rtęci w danym roku:
- możliwie najdokładniejsze szacunki 
dotyczące całkowitej ilości rtęci 
pozostającej nadal w użyciu,
- ilość rtęci odzyskanej po zamknięciu lub 
przekształceniu zakładów chloro-
alkalicznych,
- ilość przekazana do poszczególnych 
obiektów czasowego składowania,
- lokalizacja i dane kontaktowe wszystkich 
obiektów składowania,
- informacje o rtęci przekazywanej do 
innych zakładów chloro-alkalicznych w 
Unii Europejskiej w związku z działaniem 
nadal funkcjonujących ogniw,
- ilość rtęci składowanej czasowo i 
wchodzącej w zakres odpowiedzialności 
pierwotnego właściciela w związku z 
działaniem nadal funkcjonujących ogniw.
2. Zainteresowane firmy z sektorów 
przemysłowych, zajmujące się 
pozyskiwaniem rtęci poprzez oczyszczanie 
gazu ziemnego lub jako produktu 
ubocznego górnictwa metali nieżelaznych 
i procesu wytopu dostarczają Komisji oraz 
właściwym organom odnośnych państw 
członkowskich następujących danych 
dotyczących rtęci uzyskanej w danym 
roku:
- ilość uzyskanej rtęci,
- ilość przekazana do poszczególnych 
obiektów czasowego składowania,
- lokalizacja i dane kontaktowe wszystkich 
obiektów składowania,
3. Zainteresowane firmy przekazują 
odpowiednie mające zastosowanie dane, o 
których mowa w ust. 1 i 2, po raz pierwszy 
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do 31 maja ... r.*, a następnie corocznie 
do 31 maja.
4. Komisja udostępnia publicznie 
informacje, o których mowa w ust. 3, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1367/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
zastosowania postanowień Konwencji z 
Aarhus o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska, 
instytucjom i organom Wspólnoty1.
____________

* Rok po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
1 Dz.U. L 264 z 25.09.2006, str. 13.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania.

Poprawka 30
Artykuł 7 ustęp 1

1. Komisja organizuje wymianę informacji 
między państwami członkowskimi a 
zainteresowanymi sektorami przemysłu. 
W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana ewentualna
potrzeba rozszerzenia zakazu wywozu na 
związki rtęci i wyroby zawierające rtęć,
potrzeba wprowadzenia zakazu przywozu 
rtęci metalicznej, związków rtęci i 
wyrobów zawierających rtęć, potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na 
rtęć metaliczną pochodzącą z innych źródeł  
oraz potrzeba określenia maksymalnych 
okresów czasowego składowania rtęci 
metalicznej. 

1. Komisja zorganizuje wstępną wymianę 
informacji między państwami 
członkowskimi a odpowiednimi 
podmiotami do 1 lipca 2010 r. W ramach 
wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potrzeba 
rozszerzenia zakazu wywozu na związki 
rtęci o stężeniu wagowym rtęci 
przekraczającym 5% (w/w); potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na 
rtęć metaliczną pochodzącą z innych 
źródeł; oraz potrzeba określenia 
maksymalnych okresów czasowego 
składowania rtęci metalicznej w 
kopalniach soli lub obiektach 
naziemnych.

Uzasadnienie

Przywrócenie części poprawki 31 z pierwszego czytania.
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Poprawka 31
Artykuł 7 ustęp 2

2. Komisja dokonuje stałego przeglądu 
prowadzonych badań nad możliwościami 
bezpiecznego unieszkodliwiania, w tym 
zestalania rtęci metalicznej. Do dnia 1 lipca 
2010 r. Komisja przedkłada sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja, w 
razie potrzeby, przedstawia możliwie jak 
najszybciej i nie później niż 1 lipca 2013 r. 
wniosek dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia.

2. Komisja dokonuje stałego przeglądu 
prowadzonych badań nad możliwościami 
bezpiecznego unieszkodliwiania, w tym 
zestalania rtęci metalicznej. Do dnia 1 lipca 
2010 r. Komisja przedkłada sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Uzasadnienie

Przywrócenie części poprawki 31 z pierwszego czytania.

Poprawka 32
Artykuł 7 ustęp 3

3. Komisja ocenia stosowanie niniejszego 
rozporządzenia i jego wpływ na rynek we 
Wspólnocie, biorąc pod uwagę informacje, 
o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 5. 

3. Komisja ocenia stosowanie niniejszego 
rozporządzenia i jego wpływ na rynek we 
Wspólnocie, biorąc pod uwagę informacje, 
o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 5 i 
5a.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 36 z pierwszego czytania.

Poprawka 33
Artykuł 7 ustęp 4

4. Do dnia 1 lipca 2013 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w razie potrzeby 
wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany 
niniejszego rozporządzenia, w którym 
określone i ocenione zostaną wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w ust. 
1 i ocena, o której mowa w ust. 3.

4. Możliwie najszybciej, ale nie później niż
do dnia 1 lipca 2012 r. r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w razie potrzeby 
wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany 
niniejszego rozporządzenia, w którym 
określone i ocenione zostaną wyniki 
wymiany informacji, o której mowa w ust. 
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1 i ocena, o której mowa w ust. 3, a także 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 36 z pierwszego czytania.

Poprawka 34
Artykuł 7 ustęp 5

5. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
postępów wielostronnych działań i 
negocjacji dotyczących rtęci do dnia 1 
lipca 2010 r., oceniając w szczególności 
spójność harmonogramu i zakresu środków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
z trendami międzynarodowymi.

5. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
postępów wielostronnych działań i 
negocjacji dotyczących rtęci do dnia 31 
grudnia 2009 r., oceniając w szczególności 
spójność harmonogramu i zakresu środków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
z trendami międzynarodowymi.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 37 z pierwszego czytania.

Poprawka 35
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Uwzględniając w szczególności potrzeby 
zainteresowanych krajów rozwijających 
się i krajów o gospodarce będącej w 
okresie transformacji, Komisja 
Europejska i państwa członkowskie 
współpracują w zakresie promowania 
wsparcia technicznego łącznie ze 
szkoleniami, na rzecz rozwoju 
infrastruktury, zdolności i wiedzy 
niezbędnych do poczynienia postępów 
przy przejściu na bezrtęciowe technologie 
alternatywne i stopniowego całkowitego 
zaprzestania wykorzystywania i 
uwalniania rtęci i jej związków.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 38 z pierwszego czytania.
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Poprawka 36
Artykuł 8

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
dnia 1 lipca 2011 r. środki krajowe 
ograniczające wywóz rtęci metalicznej, 
które zostały przyjęte zgodnie z przepisami 
Wspólnoty przed przyjęciem niniejszego 
rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
dnia 1 grudnia 2010 r. środki krajowe 
ograniczające wywóz lub przywóz rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci, a 
także wywóz niektórych produktów 
zawierających rtęć, które zostały przyjęte 
zgodnie z przepisami Wspólnoty przed 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zapewnia spójność z wcześniejszymi poprawkami.
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