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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie: (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie: (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este indicat prin caractere 
cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație 
pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și 
depozitarea în deplină siguranță a acestei substanțe
(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0636),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Poziția comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Titlu

REGULAMENTUL (CE) nr. …/2007 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) nr. …/2008 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ȘI AL CONSILIULUI

din privind interzicerea exporturilor de 
mercur metalic și depozitarea în deplină 
siguranță a acestei substanțe

din privind interzicerea exporturilor de 
mercur metalic, de minereu de cinabru, de 
compuși ai mercurului și de anumite 
produse care conțin mercur și depozitarea 
în deplină siguranță a acestor substanțe

                                               
1 Texte adoptate, 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.
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Justificare

Reinstating first reading Amendment 1.

Amendamentul 2
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) coroborat cu articolul 1 
din prezentul regulament, precum și 
articolul 133,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

Justificare

Reinstates first reading Amendment 2.

Amendamentul 3
Considerentul –1 (nou)

(-1) Prezentul regulament este motivat de 
necesitatea protejării sănătății umane și a 
mediului.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 19.

Amendamentul 4
Considerentul 1

(1) Emisiile de mercur reprezintă o 
amenințare globală, care justifică o acțiune 
la nivel regional, național și mondial.

(1) Emisiile de mercur reprezintă o 
amenințare globală, care justifică o acțiune 
la nivel local, regional, național și mondial.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 3.

Amendamentul 5
Considerentul 2

(2) În conformitate cu comunicarea 
„Strategia comunitară privind mercurul” , 

(2) În conformitate cu comunicarea 
„Strategia comunitară privind mercurul” , 
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prezentată Consiliului și Parlamentului 
European de către Comisie, este necesar să 
se reducă riscul de expunere la mercur 
pentru oameni și pentru mediu.

prezentată Consiliului și Parlamentului 
European de către Comisie, și cu rezoluția 
Parlamentului European din 14 martie 
20061 privind strategia respectivă, este 
necesar să se reducă riscul de expunere la 
mercur pentru oameni și mediu.
___________
1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 4.

Amendamentul 6
Considerentul 4

(4) Ar trebui interzis exportul mercurului 
metalic din Comunitate pentru a reduce în 
mod semnificativ oferta mondială de 
mercur.

(4) Ar trebui interzis exportul mercurului 
metalic, al minereului de cinabru și al 
compușilor mercurului din Comunitate 
pentru a reduce în mod semnificativ oferta 
mondială de mercur. Statele membre ar 
trebui să aibă dreptul de a impune 
interdicții mai cuprinzătoare și mai 
stricte, în conformitate cu articolul 176 
din tratat.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 7.

Amendamentul 7
Considerentul 4a (nou)

(4a) Din același motiv, exportul 
produselor care conțin mercur, a căror 
introducere pe piață în Uniunea 
Europeană este deja interzisă sau pe cale 
de a fi interzisă, ar trebui la rândul său 
interzis. Comisia ar trebui să întocmească 
o listă consolidată a produselor în cauză, 
care să fie actualizată în fiecare an în 
funcție de evoluția dreptului comunitar. 
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Justificare

Reinstating first reading Amendment 8.

Amendamentul 8
Considerentul 4b (nou)

(4b) Importul mercurului metalic, al 
minereului de cinabru și al compușilor 
mercurului ar trebui interzis pentru a 
asigura o protecție mai bună a sănătății 
umane și a mediului în Uniunea 
Europeană.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 9.

Amendamentul 9
Considerentul 5a (nou)

(5a) Statele membre ar trebui să transmită 
periodic Comisiei informații privind 
mercurul metalic, minereul de cinabru și 
compușii mercurului care intră, ies sau 
care fac obiectul comerțului 
transfrontalier pe teritoriul lor, pentru a 
permite evaluarea în timp util a 
eficacității prezentului instrument. 
Publicul ar trebui să aibă acces nemijlocit 
la toate aceste informații.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 10.

Amendamentul 10
Considerentul 6

Pentru a prevedea posibilități de depozitare 
în condiții de siguranță a mercurului 
metalic, considerat deșeu, se impune 
derogarea de la articolul 5 alineatul (3) 
litera (a) din Directiva 1999/31/CEE a 

(6) Decizia PARCOM 90/3 (Convenția 
pentru prevenirea poluării marine din 
surse terestre) stabilește obiectivul 
eliminării complete a instalațiilor din 
industria clorosodică care utilizează 
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Consiliului din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deșeuri pentru anumite tipuri 
de depozite de deșeuri și declararea 
criteriilor din secțiunea 2.4 a anexei la 
Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 
decembrie 2002 de stabilire a unor criterii 
și proceduri de admitere a deșeurilor în 
depozitele de deșeuri, în conformitate cu 
articolul 16 și cu anexa II la Directiva 
1999/31/CEE, ca fiind inaplicabile pentru 
depozitarea temporară a mercurului metalic 
pe o perioadă mai mare de un an, în 
instalații supraterane destinate acestui scop 
și echipate în mod corespunzător.

celule cu catod de mercur până în 2010. 
Pentru a prevedea posibilități de depozitare 
temporară în condiții de siguranță a 
mercurului metalic, considerat deșeu, se 
impune derogarea de la articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CEE a 
Consiliului din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deșeuri pentru anumite tipuri 
de depozite de deșeuri și declararea 
criteriilor din secțiunea 2.4 a anexei la 
Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 
decembrie 2002 de stabilire a unor criterii 
și proceduri de admitere a deșeurilor în 
depozitele de deșeuri, în conformitate cu 
articolul 16 și cu anexa II la Directiva 
1999/31/CEE, ca fiind inaplicabile pentru 
depozitarea temporară într-o formă
recuperabilă a mercurului metalic în 
instalații supraterane destinate acestui scop 
și echipate în mod corespunzător.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 11.

Amendamentul 11
Considerentul 7

(7) În cazul depozitării temporare a 
mercurului metalic, pe o perioadă mai 
mare de un an, în instalații supraterane 
destinate acestui scop și echipate în mod 
corespunzător, ar trebui să se aplice 
Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase.

(7) În cazul depozitării temporare a 
mercurului metalic în instalații supraterane 
destinate acestui scop și echipate în mod 
corespunzător, ar trebui să se aplice 
Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase. 

________
1 JO L 10, 14.1.1997, p. 13. Directivă modificată 
ultima dată prin Directiva 2003/105/CE (JO L 345, 
31.12.2003, p. 97).

________
1 JO L 10, 14.1.1997, p. 13. Directivă modificată 
ultima dată prin Directiva 2003/105/CE (JO L 345, 
31.12.2003, p. 97).

Justificare

Also directive 2003/105/EC (OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105) should be mentioned, since it 
amended Directive 96/82/EC. 
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Amendamentul 12
Considerentul 8

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri. Cu toate acestea, 
pentru a permite o depozitare 
corespunzătoare a mercurului metalic în 
Comunitate, autoritățile competente de 
destinație și de expediere ar trebui să nu 
ridice obiecții în privința transporturilor de 
mercur metalic, care este considerat deșeu 
în baza articolului 11 alineatul (1) litera (a) 
din respectivul regulament. Se observă că, 
în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din respectivul regulament articolul 11 
alineatul (1) litera (a) nu se aplică în cazul 
deșeurilor periculoase produse într-un stat 
membru care a făcut livrarea într-o 
cantitate totală pe an atât de mică încât 
instituirea de instalații noi și specializate de 
depozitare în respectivul stat membru s-ar 
dovedi neeconomică.

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri. Cu toate acestea, 
pentru a permite o depozitare temporară
corespunzătoare a mercurului metalic în 
Comunitate, autoritățile competente de 
destinație și de expediere ar trebui să nu 
ridice obiecții în privința transporturilor de 
mercur metalic, care este considerat deșeu 
în temeiul articolului 11 alineatul (1) litera 
(a) din respectivul regulament. Se observă 
că, în conformitate cu articolul 11 alineatul 
(3) din respectivul regulament, articolul 11 
alineatul (1) litera (a) nu se aplică în cazul 
deșeurilor periculoase produse într-un stat 
membru care a făcut livrarea într-o 
cantitate totală pe an atât de mică încât 
instituirea de instalații noi și specializate de 
depozitare în respectivul stat membru s-ar 
dovedi neeconomică.

Justificare

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

Amendamentul 13
Considerentul 9

(9) Pentru a asigura o depozitare sigură 
pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
evaluarea siguranței pentru depozitarea 
subterană prevăzută în Decizia 2003/33/CE 
ar trebui să fie completată cu cerințe 
specifice și ar trebui să fie aplicabilă și 
depozitării non-subterane. Nu ar trebui 
permisă nicio operațiune de eliminare 
finală înainte de adoptarea cerințelor 
speciale și a criteriilor de aprobare.
Condițiile de depozitare în mine de sare 

(9) Pentru a asigura o depozitare sigură 
pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
evaluarea siguranței pentru depozitarea 
subterană prevăzută în Decizia 2003/33/CE 
ar trebui să fie completată cu cerințe 
specifice și ar trebui să fie aplicabilă și 
depozitării supraterane, într-o formă 
recuperabilă. Condițiile de depozitare în 
mine de sare, adaptate pentru depozitarea 
temporară a mercurului metalic, ar trebui 
în special să respecte principiile de 
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sau în formațiuni de rocă dură subterane, 
adaptate pentru depozitarea mercurului 
metalic, ar trebui în special să respecte 
principiile de protejare a pânzei freatice de 
scurgerile de mercur metalic, de prevenire 
a emisiilor de vapori de mercur, de 
impermeabilitate la substanțe gazoase sau 
lichide din împrejurimi și - în cazul 
depozitării permanente - de încapsulare 
strictă a deșeurilor la sfârșitul procesului de 
deformare a minelor. Aceste criterii ar 
trebui introduse în anexele la Directiva 
1991/31/CE cu ocazia modificării acestora 
în sensul prezentului regulament. 

protejare a pânzei freatice de scurgerile de 
mercur metalic, de prevenire a emisiilor de 
vapori de mercur, de impermeabilitate la 
substanțe gazoase sau lichide din 
împrejurimi și de încapsulare strictă a 
deșeurilor la sfârșitul procesului de 
deformare a minelor. Aceste criterii ar 
trebui introduse în anexele la Directiva 
1991/31/CE cu ocazia modificării acestora 
în sensul prezentului regulament. 

Justificare

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

Amendamentul 14
Considerentul 10a (nou)

Industria clorosodică ar trebui să trimită 
toate datele relevante cu privire la 
eliminarea celulelor cu catod de mercur 
din instalațiile sale, Comisiei și 
autorităților competente din statele 
membre în cauză, în scopul facilitării 
aplicării prezentului regulament. 
Sectoarele industriale care obțin mercur 
prin purificarea gazelor naturale sau ca 
produs secundar din industria minieră 
neferoasă și din operațiile de topire ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, date 
relevante Comisiei și autorităților 
competente din statele membre în cauză. 
Comisia ar trebui să pună aceste 
informații la dispoziția publicului larg.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 13.

Amendamentul 15
Considerentul 11
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(11) Statele membre ar trebui să prezinte 
informații privind autorizațiile emise 
pentru spațiile de depozitare, precum și 
privind aplicarea prezentului regulament și 
efectele acestuia asupra pieței, pentru a 
permite evaluarea acestuia în timp util. 
Importatorii, exportatorii și operatorii ar 
trebui să pună la dispoziție informațiile 
privind transferul și utilizarea mercurului 
metalic. 

(11) Statele membre ar trebui să prezinte 
informații privind autorizațiile emise 
pentru spațiile de depozitare temporară, 
precum și privind aplicarea prezentului 
regulament și efectele acestuia asupra 
pieței, pentru a permite evaluarea acestuia 
în timp util. Importatorii, exportatorii și 
operatorii ar trebui să pună la dispoziție 
informațiile privind transferul și utilizarea 
mercurului metalic, a minereului de 
cinabru și a compușilor mercurului.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 15.

Amendamentul 16
Considerentul 13

(13) Se impune organizarea unui schimb de 
informații pentru a evalua eventuala nevoie 
pentru măsuri suplimentare cu privire la 
exportul, importul și depozitarea 
mercurului metalic și a compușilor de 
mercur, precum și a produselor care 
conțin mercur, fără a aduce atingere 
dispozițiilor din tratat privind concurența, 
în special articolului 81 din acesta.

(13) Se impune organizarea unui schimb de 
informații cu toate părțile implicate pentru 
a evalua eventuala nevoie pentru măsuri 
suplimentare cu privire la exportul, 
importul, depozitarea temporară și 
eliminarea finală în condiții de siguranță
a mercurului metalic și a compușilor de 
mercur, fără a aduce atingere dispozițiilor 
din tratat privind concurența, în special 
articolului 81 din acesta.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 14.

Amendamentul 17
Considerentul 13a (nou)

(13a) Comisia și statele membre ar trebui 
să ofere în mod direct asistență tehnică 
țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu 
economii în tranziție, în special asistență 
care să faciliteze trecerea la tehnologii 
alternative fără mercur și eliminarea 
treptată a utilizării și evacuării 
mercurului și a compușilor mercurului.
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Justificare

Partly reinstating first reading Amendment 18.

Amendamentul 18
Articolul 1

De la 1 iulie 2011 este interzis exportul de 
mercur metalic (Hg, CAS 7439-97-6) din 
Comunitate. 

De la 1 decembrie 2010 este interzis 
exportul din Comunitate de mercur metalic 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), de minereu de 
cinabru și de compuși ai mercurului cu o 
concentrație de mercur de peste 5% 
masă/masă.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 20

Amendamentul 19
Articolul 1 paragraful 1a (nou)

Exportul produselor care conțin mercur, 
a căror vânzare sau distribuire este 
interzisă în Uniunea Europeană, este 
interzis de la 1 decembrie 2010.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 21

Amendamentul 20
Articolul 1a (nou)

Articolul 1a
Importul în Comunitate de mercur 
metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6), de 
minereu de cinabru și de compuși ai 
mercurului cu o concentrație de mercur 
de peste 5% masă/masă este interzis de la 
1 decembrie 2010.
Statele membre își acoperă necesarul de 
mercur prin recuperări din deșeuri și 
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produse brute.

Justificare

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

Amendamentul 21
Articolul 2

De la 1 iulie 2011, mercurul metalic care 
nu se mai folosește în industria 
clorosodică, mercurul metalic obținut din 
purificarea gazului natural și mercurul 
metalic obținut ca produs din industria 
minieră neferoasă și din operațiile de topire 
se consideră deșeu și se depozitează 
conform dispozițiilor din Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deșeurile, în condiții de siguranță pentru 
sănătatea umană și pentru mediu.

De la 1 decembrie 2010, statele membre 
garantează că mercurul metalic care nu se 
mai folosește în industria clorosodică sau 
care este extras din minereul de cinabru,
mercurul metalic recuperat din purificarea 
gazului natural și mercurul metalic 
recuperat ca produs din industria minieră 
neferoasă și din operațiile de topire se 
consideră deșeu și se depozitează 
temporar, în conformitate cu operațiunea 
de eliminare D15 definită în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind deșeurile, în condiții de siguranță 
pentru sănătatea umană și pentru mediu, și 
în final este eliminat în cadrul 
Comunității, în instalații adecvate pentru 
acest scop, în urma efectuării unei 
evaluări a siguranței și în baza 
autorizației corespunzătoare, în 
conformitate cu prezentul regulament

Justificare

Reinstating first reading Amendment 23

Amendamentul 22
Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic care este considerat deșeu 
poate, în condiții de izolare 
corespunzătoare, 

(1) Prin derogare de la articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic care este considerat deșeu 
este depozitat temporar (operațiunea de 
eliminare D15 definită în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE), înainte de 
eliminarea sa finală în condiții de 
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siguranță, în condiții de izolare 
corespunzătoare:

(a) să fie depozitat temporar, pe o durată 
mai mare de un an, sau să fie depozitat 
permanent (operațiunile de eliminare D 
15 sau D 12 definite în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE), în mine de sare 
adaptate pentru depozitarea mercurului 
metalic sau în formațiuni de rocă dură, 
adânci, subterane, care să ofere un nivel 
de siguranță și izolare echivalent cu cel al 
minelor de sare menționate sau

(a) în mine de sare subterane adaptate 
pentru depozitarea temporară a mercurului 
metalic;

(b) să fie depozitat temporar (operațiunea 
de eliminare D 15 definită în anexa II A 
la Directiva 2006/12/CE), pe o durată mai 
mare de un an, în instalații supraterane 
destinate și echipate pentru depozitarea 
temporară a mercurului metalic. În acest 
caz, nu se aplică criteriile stabilite la
secțiunea 2.4 din anexa la Decizia 
2003/33/CE. 

(b) în instalații supraterane destinate și 
echipate exclusiv pentru depozitarea 
temporară a mercurului metalic. În acest 
caz, nu se aplică criteriile stabilite în
secțiunea 2.4 din anexa la Decizia 
2003/33/CE. 

Justificare

Reinstating first reading Amendment 25.

Amendamentul 23
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Evaluarea de siguranță care urmează a 
fi efectuată în conformitate cu Decizia 
2003/33/CE pentru depozitarea mercurului 
metalic în conformitate cu articolul 3 din 
prezentul regulament vizează, în special,
riscurile suplimentare cauzate de natura și 
de comportamentul pe termen lung ale 
mercurului metalic, precum și de izolarea 
acestuia.

(1) Evaluarea de siguranță care urmează a 
fi efectuată în conformitate cu Decizia 
2003/33/CE pentru depozitarea temporară 
a mercurului metalic în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
garantează că sunt acoperite riscurile 
specifice cauzate de natura și de 
comportamentul pe termen lung ale 
mercurului metalic, precum și de izolarea 
acestuia.

Justificare

Ensures consistency with other amendments.

Amendamentul 24
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Articolul 4 alineatul (3)

(3) Cerințele pentru instalațiile enumerate 
la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din prezentul regulament, precum și 
criteriile de acceptare a mercurului metalic, 
care determină modificări în anexele I, II și 
III la Directiva 1993/31/CE, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din directiva menționată. 
Comisia formulează o propunere 
corespunzătoare cât mai curând posibil și 
cel târziu până la 1 ianuarie 2010.

(3) Cerințele pentru instalațiile enumerate 
la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din prezentul regulament, precum și 
criteriile de acceptare a mercurului metalic, 
care determină modificări în anexele I, II și 
III la Directiva 1993/31/CE, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din directiva menționată. 
Comisia formulează o propunere 
corespunzătoare cât mai curând posibil și 
cel târziu până la 1 iulie 2009.

Orice operațiune de eliminare finală 
(operațiunea de eliminare D 12 definită în 
anexa II A la Directiva 2006/12/CE) 
privind mercurul metalic este permisă 
numai după adoptarea modificării la 
anexele I, II și III la Directiva 
1993/31/CE.

Justificare

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

Amendamentul 25
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Pe durata depozitării temporare, 
responsabilitatea pentru depozitarea în 
condiții de siguranță aparține 
proprietarului instalației de depozitare. 
Statele membre instituie un fond pentru a 
garanta existența resurselor financiare 
necesare pentru depozitarea temporară și 
eliminarea finală a mercurului în condiții 
de siguranță. Fondul este creat pe baza 
unor taxe aplicate industriei și sectoarelor 
relevante menționate la articolul 2, taxe 
care sunt proporționale cu cantitatea de 
mercur expediat în vederea depozitării 
temporare.
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Justificare

Reinstating first reading Amendment 29.

Amendamentul 26
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre înaintează Comisiei o 
copie a oricărei autorizații emise pentru o 
instalație desemnată să depoziteze 
permanent sau temporar mercur metalic 
(operațiunile de eliminare D 15 sau D 12 
definite în anexa II A la Directiva 
2006/12/CE).

(1) Statele membre înaintează Comisiei o 
copie a oricărei autorizații emise pentru o 
instalație desemnată să depoziteze 
temporar mercur metalic (operațiunea de 
eliminare D 15 definită în anexa II A la 
Directiva 2006/12/CE), însoțită de 
evaluarea siguranței prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) din prezentul 
regulament.

Amendamentul 27
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Până la 1 iulie 2012, statele membre 
informează Comisia asupra punerii în 
aplicare a prezentului regulament și asupra 
efectelor de piață ale acestuia pe teritoriul 
lor. La solicitarea Comisiei, statele 
membre prezintă respectivele informații 
înainte de data menționată.

(2) Statele membre întocmesc un registru 
al cumpărătorilor, vânzătorilor și 
comercianților de mercur, minereu de 
cinabru și compuși ai mercurului și 
colectează informațiile pertinente. La 
fiecare doi ani, în termen de șase luni de 
la sfârșitul perioadei analizate, statele 
membre informează Comisia asupra 
punerii în aplicare a prezentului regulament 
și asupra efectelor de piață ale acestuia pe 
teritoriul lor. Comisia publică informațiile, 
într-un raport concis, în termen de un an 
de la transmiterea lor de către statele 
membre. Primul set de informații acoperă 
anii 2007-2008, este transmis Comisiei 
până la 1 iulie 2009 și este publicat până 
la 1 iulie 2010. Informațiile sunt furnizate 
într-un format care urmează să fie stabilit 
de Comisie în termen de …*.
_________

*Un an de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Justificare

Reinstating first reading Amendment 32.

Amendamentul 28
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Până la 1 iulie 2012, importatorii, 
exportatorii și operatorii din cadrul 
activităților prevăzute la articolul 2, după 
caz, trimit Comisiei și autorităților 
competente următoarele informații: 

(3) Informațiile menționate la alineatul 
(2) conțin cel puțin date cu privire la
următoarele: 

(a) cantitățile, prețurile, țara de origine și 
țara de destinație, precum și utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic introdus 
în Comunitate;

(a) cantitățile, prețurile, țara de origine și 
țara de destinație, precum și utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic, 
minereul de cinabru și compușii 
mercurului care intră în și ies din
Comunitate până la 1 decembrie 2010.

(b) cantitățile, țara de origine și țara de 
destinație a mercurului metalic considerat 
deșeu și care este comercializat 
transfrontalier în Comunitate.

(b) cantitățile, țara de origine și țara de 
destinație a mercurului metalic, a 
minereului de cinabru și a compușilor 
mercurului care sunt comercializați
transfrontalier în Comunitate.

Justificare

Ensures consistency with other amendments.

Amendamentul 29
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
(1) Întreprinderile vizate care își 
desfășoară activitatea în industria 
clorosodică transmit Comisiei Europene 
și autorităților competente din respectivele 
state membre următoarele date cu privire 
la scoaterea din uz a mercurului într-un 
anumit an:
- estimarea cât mai exactă a cantității 
totale de mercur aflate încă în uz;
- cantitatea de mercur recuperată ca 
urmare a închiderii sau a reconversiei 
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instalațiilor din industria clorosodică;
- cantitatea trimisă către fiecare instalație 
de depozitare temporară;
- amplasarea și datele de contact ale 
tuturor instalațiilor de depozitare;
- transferurile către alte instalații din 
industria clorosodică din Uniunea 
Europeană pentru exploatarea celulelor 
funcționale;
- cantitatea depozitată temporar sub 
responsabilitatea proprietarului inițial, 
pentru exploatarea celulelor funcționale.
(2) Întreprinderile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele industriale care 
obțin mercur prin purificarea gazelor 
naturale sau ca produs secundar din 
industria minieră neferoasă și din operații 
de topire furnizează Comisiei Europene și 
autorităților competente din respectivele 
statele membre următoarele date cu 
privire la mercurul obținut într-un anumit 
an:
- cantitatea de mercur obținută;
- cantitatea trimisă către fiecare instalație 
de depozitare temporară;
- amplasarea și datele de contact ale 
tuturor instalațiilor de depozitare.
(3) Întreprinderile respective trimit datele 
menționate la alineatele (1) și (2), după 
caz, mai întâi până la 31 mai ...*, iar apoi, 
înainte de data de 31 mai a fiecărui an.
(4) Comisia face publice informațiile 
menționate la alineatul (3), în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1367/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind aplicarea, pentru instituțiile și 
organismele comunitare, a dispozițiilor 
Convenției de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
domeniul mediului1.
____________
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*Anul următor intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
1 JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 30.

Amendamentul 30
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Comisia organizează un schimb de 
informații între statele membre și 
sectoarele industriale interesate. Acest 
schimb de informații analizează, în special, 
eventualitatea necesității de a  extinde 
interdicția de export la compușii 
mercurului și la produsele care conțin 
mercur, de a interzice importul de mercur 
metalic, de compuși ai mercurului și de 
produse care conțin mercur,  de a extinde 
obligația de depozitare la mercurul metalic 
provenind din alte surse,  precum și de a 
impune termene privind depozitarea 
temporară a mercurului metalic. 

(1) Comisia organizează un prim schimb 
de informații între statele membre și părțile
implicate până la 1 iulie 2010. Acest 
schimb de informații analizează, în special, 
necesitatea de a  extinde interdicția de 
export la compușii mercurului cu o 
concentrație de mercur sub 5% 
masă/masă,  de a extinde obligația de 
depozitare la mercurul metalic provenind 
din alte surse,  precum și de a impune 
termene privind depozitarea temporară a 
mercurului metalic într-o mină de sare sau 
într-o instalație supraterană. 

Justificare

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Amendamentul 31
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Comisia monitorizează activitățile 
curente de cercetare privind opțiunile de 
eliminare în condiții de siguranță, care 
includ solidificarea mercurului metalic. 
Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Pe baza acestui raport, 
Comisia prezintă, dacă este cazul, o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament cât mai curând posibil și cel 
târziu la 1 iulie 2013.

(2) Comisia monitorizează activitățile 
curente de cercetare privind opțiunile de 
eliminare în condiții de siguranță, care 
includ solidificarea mercurului metalic. 
Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. 
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Justificare

Partly reinstating first reading Amendment 31.

Amendamentul 32
Articolul 7 alineatul (3)

(3) Comisia evaluează punerea în aplicare 
și efectele de piață ale prezentului 
regulament în Comunitate, ținând seama de 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2) din prezentul articol și la articolul 5.

(3) Comisia evaluează punerea în aplicare 
și efectele de piață ale prezentului 
regulament în Comunitate, ținând seama de 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2) din prezentul articol și la articolele 5 și 
5a.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 36.

Amendamentul 33
Articolul 7 alineatul (4)

(4) Până la 1 iulie 2013, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament care să reflecte și să evalueze 
rezultatul schimbului de informații 
menționat la alineatul (1) și al evaluării 
menționate la alineatul (3)

(4) Cât mai curând posibil, dar nu mai 
târziu de 1 iulie 2012, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament care să reflecte și să evalueze 
rezultatul schimbului de informații 
menționat la alineatul (1) și al evaluării 
menționate la alineatul (3), precum și 
raportul menționat la alineatul (2).

Justificare

Reinstating first reading Amendment 36.

Amendamentul 34
Articolul 7 alineatul (5)

(5) Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la progresul 
înregistrat în activitățile multilaterale și în 
negocierile privind mercurul, evaluând în 

(5) Până la 31 decembrie 2009, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la progresul 
înregistrat în activitățile multilaterale și în 
negocierile privind mercurul, evaluând în 
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special compatibilitatea calendarului și a 
domeniului de aplicare al măsurilor 
specificate în prezentul regulament cu 
evoluțiile de pe plan internațional.

special compatibilitatea calendarului și a 
domeniului de aplicare al măsurilor 
specificate în prezentul regulament cu 
evoluțiile de pe plan internațional.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 37.

Amendamentul 35
Articolul 7a (nou)

Articolul 7a
Comisia și statele membre, luând în 
considerare în special nevoile țărilor în 
curs de dezvoltare și ale țărilor cu 
economii în tranziție afectate, cooperează 
în ceea ce privește promovarea asistenței 
tehnice, inclusiv a formării, pentru 
dezvoltarea infrastructurii, a capacităților 
și a competențelor necesare pentru a 
accelera trecerea la tehnologii alternative 
fără mercur și pentru a elimina în final 
utilizarea și evacuarea de mercur și de 
compuși ai mercurului.

Justificare

Reinstating first reading Amendment 38.

Amendamentul 36
Articolul 8

Statele membre pot să mențină, până la 1 
iulie 2011, măsurile naționale de limitare a 
exportului de mercur metalic, adoptate în 
conformitate cu legislația comunitară 
înainte de adoptarea prezentului 
regulament.

Statele membre pot să mențină, până la 1 
decembrie 2010, măsurile naționale de 
limitare a exportului sau importului de 
mercur metalic, minereu de cinabru și 
compuși ai mercurului și exportul 
anumitor produse care conțin mercur, 
adoptate în conformitate cu legislația 
comunitară înainte de adoptarea 
prezentului regulament.
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Justificare

Ensures consistency with earlier amendments.
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