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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

***I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa 
časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. 
Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: 
[...].Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti 
legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti

(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0636),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 
(ES) č…/2007

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 
 (ES) č…/2008

o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení 
kovovej ortuti

o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení 
kovovej ortuti, rumelky, zlúčenín ortuti 
a niektorých výrobkov obsahujúcich ortuť

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 z prvého čítania.

                                               
1 Prijaté texty 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 175 ods. 1 a článok 133 vo vzťahu 
k článku 1 tohto nariadenia,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 175 ods.°1,

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie -1 (nové)

(-1) Toto nariadenie je motivované 
potrebou chrániť ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 19 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 1

(1) Vypúšťanie ortuti sa považuje za 
globálnu hrozbu, ktorá vyžaduje akciu na 
regionálnej, národnej a celosvetovej 
úrovni.

(1) Vypúšťanie ortuti sa považuje za 
globálnu hrozbu, ktorá vyžaduje akciu na 
miestnej, regionálnej, národnej a 
celosvetovej úrovni.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 2

(2) V súlade s oznámením Komisie Rade 
a Európskemu parlamentu s názvom 
„Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti“ 
je potrebné znížiť riziko expozície ľudí 

(2) V súlade s oznámením Komisie Rade 
a Európskemu parlamentu s názvom 
„Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti“ 
a s uznesením Európskeho parlamentu zo 
14. marca 2006¹ o tejto stratégii je 
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a životného prostredia ortuti. potrebné znížiť riziko expozície ľudí 
a životného prostredia ortuti.
___________

¹Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4

(4) Vývoz kovovej ortuti zo Spoločenstva 
by sa mal zakázať s cieľom výrazne znížiť 
celosvetové dodávky ortuti.

(4) Vývoz kovovej ortuti, rumelky 
a zlúčenín ortuti zo Spoločenstva by sa 
mal zakázať s cieľom výrazne znížiť 
celosvetové dodávky ortuti. Členské štáty 
by mali mať právo zaviesť rozsiahlejšie a 
prísnejšie zákazy v súlade s článkom 176 
zmluvy.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Z rovnakých dôvodov by sa mal 
zakázať vývoz výrobkov obsahujúcich 
ortuť, ktoré už podliehajú alebo čoskoro 
budú podliehať zákazu umiestnenia na 
trh v Európskej únii. Komisia by mala 
vypracovať konsolidovaný zoznam 
uvedených výrobkov a mala by ho 
každoročne aktualizovať v súlade 
s vývojom právnych predpisov 
Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 8 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Odôvodnenie 4b (nové)

(4b) Dovoz kovovej ortuti, rumelkovej 
rudy a zlúčenín ortuti by sa mal zakázať s 
cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia v 
Európskej únii.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Členské štáty by mali predkladať 
Komisii pravidelné informácie o kovovej 
ortuti, rumelkovej rude a zlúčeninách 
ortuti, ktoré sú dovezené na ich územie, 
vyvezené z ich územia alebo sa s nimi 
obchoduje cezhranične, aby sa tým 
umožnilo včasné vyhodnotenie účinnosti 
nástroja. Všetky takéto informácie by mali 
byť ľahko prístupné verejnosti.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 10 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 6

(6) S cieľom poskytnúť možnosti 
bezpečného uskladnenia kovovej ortuti, 
ktorá sa považuje za odpad, je vhodné 
ustanoviť odchýlku od článku 5 ods. 3 
písm. a) smernice Rady 1999/31/ES z 26. 
apríla o skládkach odpadov pre určité 
druhy skládok a vyhlásiť kritériá uvedené v 
oddiele 2.4 prílohy k rozhodnutiu Rady 
2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým 
sa stanovujú kritériá a postupy pre 
prijímanie odpadu na skládky odpadu 
podľa článku 16 a prílohy II smernice 
1999/31/ES, za neuplatniteľné na dočasné 

(6) Rozhodnutie PARCOM 90/3 (Parížska 
komisia na predchádzanie znečisťovania 
morí pôdnymi zdrojmi) súhlasilo s 
postupným vyradením podnikov z oblasti 
elektrolýzy alkalických chloridov z 
činnosti do roku 2010. S cieľom poskytnúť 
možnosti bezpečného uskladnenia kovovej 
ortuti, ktorá sa považuje za odpad, je 
vhodné ustanoviť odchýlku od článku 5 
ods. 3 písm. a) smernice Rady 1999/31/ES 
z 26. apríla o skládkach odpadov pre určité 
druhy skládok a vyhlásiť kritériá uvedené v 
oddiele 2.4 prílohy k rozhodnutiu Rady 
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uskladnenie kovovej ortuti na viac ako 
jeden rok v povrchových zariadeniach 
určených a vybavených na tento účel.

2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým 
sa stanovujú kritériá a postupy pre 
prijímanie odpadu na skládky odpadu 
podľa článku 16 a prílohy II smernice 
1999/31/ES, za neuplatniteľné na dočasné 
uskladnenie kovovej ortuti vo forme, 
v ktorej sa dá získať späť, na viac ako 
jeden rok v povrchových zariadeniach 
určených a vybavených na tento účel.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 11 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 7

(7) Na dočasné uskladnenie kovovej ortuti 
na viac ako jeden rok v povrchových 
zariadeniach určených a vybavených na 
tento účel by sa mala vzťahovať smernica 
96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole 
nebezpečenstiev veľkých havárií s 
prítomnosťou nebezpečných látok¹.

(7) Na dočasné uskladnenie kovovej ortuti 
na viac ako jeden rok v povrchových 
zariadeniach určených a vybavených na 
tento účel by sa mala vzťahovať smernica 
96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole 
nebezpečenstiev veľkých havárií s 
prítomnosťou nebezpečných látok¹. 

________

1 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2003/105/ES (Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 97).

________

1 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2003/105/ES (Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 97).

Odôvodnenie

Mala by sa uviesť aj smernica 2003/105/ES (Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 97 – 105), pretože 
sa ňou zmenila a doplnila smernica 96/82/ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 8

(8) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 
14. júna 2006 o preprave odpadu. S cieľom 
umožniť primerané zneškodňovanie
kovovej ortuti v Spoločenstve sa však 
príslušné orgány miesta určenia a miesta 
odoslania vyzývajú, aby sa vyhli vznášaniu 

(8) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 
14. júna 2006 o preprave odpadu. S cieľom 
umožniť primerané dočasné uskladnenie
kovovej ortuti v Spoločenstve sa však 
príslušné orgány miesta určenia a miesta 
odoslania vyzývajú, aby sa vyhli vznášaniu 
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námietok voči preprave kovovej ortuti, 
ktorá sa považuje za odpad, na základe 
článku 11 ods. 1 písm. a) uvedeného 
nariadenia. Konštatuje sa, že podľa článku 
11 ods. 3 uvedeného nariadenia v prípade 
nebezpečného odpadu vyprodukovaného v 
členskom štáte odoslania, no v takom 
malom celkovom množstve za rok, že by 
vytvorenie nových špecializovaných 
zariadení na zneškodňovanie v tomto 
členskom štáte nebolo hospodárne, sa 
článok 11 ods. 1 písm. a) uvedeného 
nariadenia neuplatňuje.

námietok voči preprave kovovej ortuti, 
ktorá sa považuje za odpad, na základe 
článku 11 ods. 1 písm. a) uvedeného 
nariadenia. Konštatuje sa, že podľa článku 
11 ods. 3 uvedeného nariadenia v prípade 
nebezpečného odpadu vyprodukovaného v 
členskom štáte odoslania, no v takom 
malom celkovom množstve za rok, že by 
vytvorenie nových špecializovaných 
zariadení na zneškodňovanie v tomto 
členskom štáte nebolo hospodárne, sa 
článok 11 ods. 1 písm. a) uvedeného 
nariadenia neuplatňuje.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
z prvého čítania, ktoré sú proti zneškodňovaniu kovovej ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 9

(9) S cieľom zabezpečiť uskladnenie, ktoré 
je bezpečné pre zdravie ľudí a pre životné 
prostredie, by sa posúdenie bezpečnosti, 
ktoré sa vyžaduje pre podzemné 
uskladnenie na základe rozhodnutia 
2003/33/ES, malo doplniť špecifickými 
požiadavkami a malo by byť uplatniteľné 
aj na nepodzemné uskladnenie. Pokiaľ nie 
sú stanovené osobitné požiadavky a 
akceptačné kritériá, nemal by sa povoliť 
žiadny spôsob konečného zneškodnenia.
Podmienky uskladnenia v soľnej bani 
alebo v hlboko položených podzemných 
masívoch tvrdých hornín prispôsobených
na zneškodňovanie kovovej ortuti by mali 
spĺňať hlavne zásadu ochrany podzemnej 
vody proti ortuti, zásadu predchádzania 
emisiám pár ortuti, zásadu nepriepustnosti 
pre plyny a kvapaliny v okolí a v prípade 
trvalého uskladnenia zásadu pevného 
zapuzdrenia odpadu na konci 
deformačného procesu. Tieto kritériá by sa 
mali uviesť v prílohách k smernici 
1999/31/ES v rámci ich zmeny a doplnenia 

(9) S cieľom zabezpečiť uskladnenie, ktoré 
je bezpečné pre zdravie ľudí a pre životné 
prostredie, by sa posúdenie bezpečnosti, 
ktoré sa vyžaduje pre podzemné 
uskladnenie na základe rozhodnutia 
2003/33/ES, malo doplniť špecifickými 
požiadavkami a malo by byť uplatniteľné 
aj na nadzemné uskladnenie vo forme, v 
ktorej sa dá ortuť získať späť. Podmienky 
uskladnenia v soľnej bani prispôsobenej na 
dočasné uskladnenie kovovej ortuti by 
mali spĺňať hlavne zásadu ochrany 
podzemnej vody proti ortuti, zásadu 
predchádzania emisiám pár ortuti, zásadu 
nepriepustnosti pre plyny a kvapaliny v 
okolí a zásadu pevného zapuzdrenia 
odpadu na konci deformačného procesu. 
Tieto kritériá by sa mali uviesť v prílohách 
k smernici 1999/31/ES v rámci ich zmeny 
a doplnenia na účely tohto nariadenia. 
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na účely tohto nariadenia. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
z prvého čítania, ktoré sú proti zneškodňovaniu kovovej ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Podniky z oblasti elektrolýzy 
alkalických chloridov by mali zaslať 
Komisii a príslušným orgánom členských 
štátov všetky príslušné údaje týkajúce sa 
vyradenia ortuťových článkov vo svojich 
podnikoch s cieľom uľahčiť 
presadzovanie dodržiavania tohto 
nariadenia. Priemyselné odvetvia, ktoré 
získavajú ortuť čistením zemného plynu 
alebo ako vedľajší produkt z ťažby a 
tavenia neželezných kovov, by mali 
Komisii a príslušným orgánom 
dotknutých členských štátov tiež 
poskytnúť príslušné údaje. Komisia by 
mala tieto informácie sprístupniť 
verejnosti.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 13 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 11

(11) Členské štáty by mali predložiť 
informácie o povoleniach vydaných pre 
zariadenia na uskladnenie, ako aj o 
uplatňovaní tohto nariadenia a účinkoch na 
trh, aby bolo možné včas uskutočniť jeho 
posúdenie. Dovozcovia, vývozcovia a 
prevádzkovatelia by mali predložiť 
informácie o presunoch a použití kovovej 
ortuti. 

(11) Členské štáty by mali predložiť 
informácie o povoleniach vydaných pre 
zariadenia na dočasné uskladnenie, ako aj 
o uplatňovaní tohto nariadenia a účinkoch 
na trh, aby bolo možné včas uskutočniť 
jeho posúdenie. Dovozcovia, vývozcovia a 
prevádzkovatelia by mali predložiť 
informácie o presunoch a použití kovovej 
ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti.
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Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 15 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 13

(13) Je vhodné zorganizovať výmenu 
informácií, aby bolo možné posúdiť možnú 
potrebu doplňujúcich opatrení týkajúcich 
sa vývozu, dovozu a uskladnenia ortuti 
a zlúčenín ortuti a výrobkov obsahujúcich 
ortuť bez toho, aby boli dotknuté pravidlá 
hospodárskej súťaže uvedené v zmluve, a 
najmä jej článok 81.

(13) Je vhodné zorganizovať výmenu 
informácií so všetkými zúčastnenými 
stranami, aby bolo možné posúdiť možnú 
potrebu doplňujúcich opatrení týkajúcich 
sa vývozu, dovozu, dočasného uskladnenia 
a bezpečného konečného zneškodnenia 
ortuti a zlúčenín ortuti a výrobkov 
obsahujúcich ortuť bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže 
uvedené v zmluve, a najmä jej článok 81.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Technickú podporu rozvojovým 
krajinám a krajinám s prechodnou 
ekonomikou by mala poskytovať priamo 
Komisia a členské štáty, najmä takú 
podporu, ktorá uľahčí prechod 
k alternatívnym technológiám bez použitia 
ortuti a konečné skončenie používania 
ortuti a zlúčenín ortuti a ich uvoľňovania 
do prostredia.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 18 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18
Článok 1

Vývoz kovovej ortuti (Hg, CAS 7439-97-
6) zo Spoločenstva sa zakazuje od 1. júla 

Vývoz kovovej ortuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6) rumelkovej rudy a zlúčenín ortuti s 
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2011. koncentráciou ortuti nad 5 hmotnostných 
% zo Spoločenstva sa zakazuje od 1. 
decembra 2010.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 20 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19
Článok 1 odsek 1a (nový)

Vývoz výrobkov obsahujúcich ortuť, 
ktorých predaj a distribúcia v rámci 
Európskej únie sú zakázané, sa zakazuje 
od 1. decembra 2010.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20
Článok 1a (nový)

Článok 1a
Dovoz kovovej ortuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6), rumelky a zlúčenín ortuti s 
koncentráciou ortuti nad 5 hmotnostných 
% do Spoločenstva sa zakazuje od 1. 
decembra 2010.
Členské štáty riešia svoju vlastnú potrebu 
ortuti zhodnocovaním odpadov a surovín.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 22 z prvého čítania. Dátum sa 
zmenil na 1. decembra 2010 (rovnako ako pri zákaze vývozu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21
Článok 2

Od 1. júla 2011 sa kovová ortuť, ktorá sa 
už nepoužíva v priemysle alkalických 
chloridov, kovová ortuť získaná čistením 

Od 1. decembra 2010 členské štáty 
zabezpečujú, že kovová ortuť, ktorá sa už 
nepoužíva v priemysle alkalických 
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zemného plynu a kovová ortuť z ťažby 
neželezných kovov a z tavenia považuje za 
odpad a zneškodňuje sa podľa ustanovení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch 
spôsobom, ktorý je bezpečný pre zdravie 
ľudí a životné prostredie.

chloridov alebo sa získava z rumelky, 
kovová ortuť opätovne získaná čistením 
zemného plynu a kovová ortuť opätovne 
získaná z ťažby neželezných kovov a z 
tavenia považuje za odpad a dočasne sa 
uskladňuje v súlade so spôsobom 
zneškodnenia D 15, ako je vymedzený 
v prílohe II A smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 
2006 o odpadoch spôsobom, ktorý je 
bezpečný pre zdravie ľudí a životné 
prostredie, a prípadne sa zneškodňuje 
v rámci Spoločenstva vo vhodných 
zariadeniach kvalifikovaných na tento 
účel, pričom súčasťou tohto procesu je 
posúdenie bezpečnosti a príslušné 
povolenie podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 odsek 1 pododsek 1

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) 
smernice 1999/31/ES môže byť kovová 
ortuť, ktorá sa považuje za odpad, vo 
vhodne uzavretom priestore: 

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) 
smernice 1999/31/ES sa kovová ortuť, 
ktorá sa považuje za odpad, pred 
bezpečným konečným zneškodnením 
dočasne uskladňuje (spôsob zneškodnenia 
D 15, ako je vymedzený v prílohe II A 
k smernici 2006/12/ES) vo vhodne 
uzavretom priestore:

a) dočasne uskladnená na viac ako rok 
alebo trvalo uskladnená (spôsoby 
zneškodnenia D 15 alebo D 12, ako sú 
vymedzené v prílohe II A k smernici 
2006/12/ES) v soľných baniach 
prispôsobených na zneškodňovanie
kovovej ortuti, alebo v hlbokých, 
podzemných ťažkých horninových 
formáciách s rovnakou úrovňou 
bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, 
alebo

a) v podzemných soľných baniach 
prispôsobených na dočasné uskladnenie
kovovej ortuti; 

(b) dočasne uskladnená (spôsob 
zneškodnenia D 15 vymedzený v prílohe II 

b) v povrchových zariadeniach určených a 
vybavených výlučne na dočasné 
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A k smernici 2006/12/ES) na viac ako rok 
v povrchových zariadeniach určených a 
vybavených na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti. V tomto prípade sa kritériá 
uvedené v oddieli 2.4 prílohy k 
rozhodnutiu 2003/33/ES neuplatňujú.

uskladnenie kovovej ortuti. V tomto 
prípade sa kritériá uvedené v oddiele 2.4 
prílohy k rozhodnutiu 2003/33/ES 
neuplatňujú.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 25 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 1

1. Posúdenie bezpečnosti, ktoré sa má 
vykonať v súlade s rozhodnutím 
2003/33/ES v súvislosti so zneškodnením
kovovej ortuti podľa článku 3 tohto 
nariadenia, sa vzťahuje najmä na ďalšie
riziká vyplývajúce z povahy a dlhodobých 
vlastností kovovej ortuti a jej uloženia.

1. Posúdenie bezpečnosti, ktoré sa má 
vykonať v súlade s rozhodnutím 
2003/33/ES v súvislosti s dočasným 
uskladnením kovovej ortuti podľa článku 
3 tohto nariadenia, zabezpečuje, že sú 
pokryté osobitné riziká vyplývajúce 
z povahy a dlhodobých vlastností kovovej 
ortuti a jej uloženia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 3

3. Požiadavky na zariadenia uvedené v 
článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto 
nariadenia, ako aj akceptačné kritériá pre 
kovovú ortuť, ktorými sa menia a dopĺňajú 
prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES, sa 
prijmú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 16 uvedenej smernice. Komisia 
predloží vhodný návrh čo najskôr, 
najneskôr do 1. januára 2010.

3. Požiadavky na zariadenia uvedené v 
článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto 
nariadenia, ako aj akceptačné kritériá pre 
kovovú ortuť, ktorými sa menia a dopĺňajú 
prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES, sa 
prijmú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 16 uvedenej smernice. Komisia 
predloží vhodný návrh čo najskôr, 
najneskôr do 1. júla 2009.

Akýkoľvek spôsob konečného 
zneškodnenia (spôsob zneškodnenia D12 
ako je vymedzený v prílohe II A k 
smernici 2006/12/ES) týkajúci sa kovovej 
ortuti sa povoľuje až po dátume prijatia 
zmeny a doplnenia príloh I, II a III k 
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smernici 1999/31/ES.

Odôvodnenie

Návrh by mal byť pripravený aspoň šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti vývozného 
zákazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Počas dočasného uskladnenia nesie 
zodpovednosť za bezpečné uskladnenie 
majiteľ uskladňovacieho zariadenia. 
Členské štáty vytvoria fond na 
zabezpečenie dostupnosti finančných
zdrojov na dočasné uskladnenie a na 
bezpečné konečné zneškodnenie ortuti. 
Fond sa vytvorí z finančných príspevkov 
príslušného priemyslu a zainteresovaných 
odvetví, ako sa uvádza v článku 2, 
v závislosti od množstva ortuti určeného 
na dočasné uskladnenie.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 29 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty predložia Komisii kópiu 
každého povolenia vydaného pre 
zariadenie určené na dočasné alebo trvalé
uskladnenie kovovej ortuti (spôsoby
zneškodnenia D15 alebo D 12 vymedzené v 
prílohe II A k smernici 2006/12/ES).

1. Členské štáty predložia Komisii kópiu 
každého povolenia vydaného pre
zariadenie určené na dočasné alebo trvalé
uskladnenie kovovej ortuti (spôsob
zneškodnenia D15 alebo D 12 vymedzený v 
prílohe II A k smernici 2006/12/ES), ku 
ktorej bude priložené príslušné posúdenie 
bezpečnosti podľa článku 4 ods. 1 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Článok 5 odsek 2

2. Do 1. júla 2012 členské štáty informujú 
Komisiu o uplatňovaní tohto nariadenia a 
jeho účinkoch na trh na ich území. Ak 
Komisia o to požiada, predložia členské 
štáty uvedené informácie pred uvedeným 
dátumom.

2. Členské štáty vypracujú register 
nakupujúcich, predávajúcich 
a obchodníkov s ortuťou, rumelkovou 
rudou a zlúčeninami ortuti 
a zhromažďujú príslušné informácie. 
Každé dva roky, najneskôr do 
šiestich mesiacov od skončenia 
príslušného obdobia členské štáty 
informujú Komisiu o uplatňovaní tohto 
nariadenia a jeho účinkoch na trh na ich 
území. Komisia zverejní informácie 
v súhrnnej správe do jedného roka 
od predloženia údajov členskými štátmi. 
Prvý súbor informácií pokrýva roky 2007–
2008 a bude Komisii predložený do 1. júla 
2009 a uverejnený do 1. júla 2010. 
Informácie sa poskytnú vo formáte 
stanovenom Komisiou do ...*.
_________

Jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 32 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5 odsek 3

3. Dovozcovia, vývozcovia a 
prevádzkovatelia činností uvedených v 
článku 2 zašlú v prípade potreby Komisii a 
príslušným orgánom do 1. júla 2012 tieto 
údaje: 

3. Informácie uvedené v odseku 2 
obsahujú aspoň tieto údaje: 

a) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia, ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti vstupujúcej na územie Spoločenstva;

a) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia, ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti
vstupujúcich na územie Spoločenstva 
a opúšťajúcich ho do 1. decembra 2010;

b) objemy, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia kovovej ortuti, ktorá sa považuje 
za odpad a je predmetom cezhraničného 
obchodovania v rámci Spoločenstva.

b) objemy, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia kovovej ortuti, rumelky a zlúčenín 
ortuti, ktoré sú predmetom cezhraničného 
obchodovania v rámci Spoločenstva.



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

SK

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 5a (nový)

Článok 5a
1. Podniky zaoberajúce sa elektrolýzou 
alkalických chloridov zašlú Komisii a 
príslušným orgánom členských štátov 
tieto údaje týkajúce sa vyradenia ortuti za 
daný rok:
— čo najpresnejší odhad celkového 
množstva ortuti, ktorá sa naďalej využíva,
— množstvo ortuti získanej po uzatvorení 
alebo premene podnikov zaoberajúcich sa 
elektrolýzou alkalických chloridov,
— množstvo zaslané do jednotlivých 
zariadení na dočasné uskladnenie,
— údaje o umiestnení a kontaktné údaje o 
každom zariadení na uskladnenie,
— prenosy do iných podnikov 
zaoberajúcich sa elektrolýzou alkalických 
chloridov v rámci Európskej únie na 
prevádzku pokračujúcich článkov,
— dočasne uskladnené množstvo, za ktoré 
je zodpovedný pôvodný majiteľ, na 
prevádzku pokračujúcich článkov.
2. Podniky patriace do priemyselných 
odvetví, ktoré získavajú ortuť čistením 
zemného plynu alebo ako vedľajší 
produkt z ťažby a tavenia neželezných 
kovov poskytnú Komisii a príslušným 
orgánom členských štátov tieto údaje 
týkajúce sa ortuti získanej za daný rok:
— množstvo získanej ortuti,
— množstvo zaslané do jednotlivých 
zariadení na dočasné uskladnenie,
— údaje o umiestnení a kontaktné údaje o 
každom zariadení na uskladnenie.
3. Príslušné podniky zašlú údaje uvedené 
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v odsekoch 1 a 2, podľa vhodnosti, po 
prvýkrát do 31. mája ....* a následne 
každoročne do 31. mája.
4. Komisia zverejní informácie uvedené v 
odseku 3 v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1367/2006 zo 6. septembra 2006 o 
uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia na 
inštitúcie a orgány Spoločenstva¹.
____________

*Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia

¹Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 7 odsek 1

1. Komisia organizuje výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a dotknutými 
priemyselnými odvetviami. Pri tejto 
výmene informácií sa predovšetkým skúma 
prípadná potreba rozšírenia zákazu vývozu 
na zlúčeniny ortuti a výrobky obsahujúce 
ortuť, zákazu dovozu kovovej ortuti, 
zlúčenín ortuti a výrobkov obsahujúcich 
ortuť, rozšírenia povinnosti týkajúcej sa 
uskladnenia kovovej ortuti z iných zdrojov 
a potreba časového obmedzenia dočasného 
uskladnenia kovovej ortuti.

1. Komisia organizuje počiatočnú výmenu 
informácií medzi členskými štátmi 
a príslušnými zainteresovanými stranami 
do 1. júla 2010. Pri tejto výmene 
informácií sa predovšetkým skúma 
prípadná potreba rozšírenia zákazu vývozu 
na zlúčeniny ortuti s obsahom ortuti do 
5 hmotnostných %, rozšírenia povinnosti 
týkajúcej sa uskladnenia kovovej ortuti z 
iných zdrojov a potreba časového 
obmedzenia dočasného uskladnenia 
kovovej ortuti v soľnej bani alebo 
nadzemnom zariadení.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
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Článok 7 odsek 2

2. Komisia sleduje prebiehajúce výskumné 
činnosti týkajúce sa možností bezpečného 
zneškodnenia vrátane tuhnutia kovovej 
ortuti. Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do 1. júla 2010. Komisia v prípade potreby 
predloží na základe tejto správy návrh na 
revíziu tohto nariadenia čo najskôr, 
najneskôr do 1. júla 2013.

2. Komisia sleduje prebiehajúce výskumné 
činnosti týkajúce sa možností bezpečného 
zneškodnenia vrátane tuhnutia kovovej 
ortuti. Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do 1. júla 2010. 

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 7 odsek 3

3. Komisia posúdi uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh 
v Spoločenstve, pričom zohľadní 
informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 
a v článku 5. 

3. Komisia posúdi uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh 
v Spoločenstve, pričom zohľadní 
informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 
a v článkoch 5 a 5a.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 36 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 7 odsek 4

4. Komisia predloží do 1. júla 2013
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
prípade potreby doplnenú o návrh na 
revíziu tohto nariadenia, v ktorej sa 
zohľadnia a zhodnotia výsledky výmeny 
informácií uvedenej v odseku 1 a 
posúdenia uvedeného v odseku 3.

4. Komisia predloží čo najskôr, najneskôr 
však do 1. júla 2012 Európskemu 
parlamentu a Rade správu, v prípade 
potreby doplnenú o návrh na revíziu tohto 
nariadenia, v ktorej sa zohľadnia a 
zhodnotia výsledky výmeny informácií 
uvedenej v odseku 1 a posúdenia 
uvedeného v odseku 3, ako aj správu 
uvedenú v odseku 2.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 36 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 7 odsek 5

5. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade do 1. júla 2010 správu 
o pokroku v multilaterálnych činnostiach 
a rokovaniach týkajúcich sa ortuti, pričom 
posúdi predovšetkým konzistentnosť 
časového plánu a rozsahu opatrení 
uvedených v tomto nariadení 
s medzinárodným vývojom.

5. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 31. 
decembra 2009 správu o pokroku 
v multilaterálnych činnostiach 
a rokovaniach týkajúcich sa ortuti, pričom 
posúdi predovšetkým konzistentnosť 
časového plánu a rozsahu opatrení 
uvedených v tomto nariadení 
s medzinárodným vývojom.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 37 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 7a (nový)

Článok 7a
Komisia a členské štáty spolupracujú na 
podporovaní technickej pomoci vrátane 
odbornej prípravy na účel rozvoja 
infraštruktúry, kapacít a odborných 
znalostí potrebných na napredovanie pri 
prechode k alternatívnym technológiám 
bez použitia ortuti a prípadne na postupné 
skončenie používania a vypúšťania ortuti 
a jej zlúčenín, pričom zohľadňujú najmä 
potreby zainteresovaných rozvojových 
krajín a krajín s prechodnou ekonomikou.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 38 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 8

Do 1. júla 2011 môžu členské štáty 
zachovať vnútroštátne opatrenia 
obmedzujúce vývoz kovovej ortuti, ktoré 

Do 1. decembra 2010 môžu členské štáty 
zachovať vnútroštátne opatrenia 
obmedzujúce vývoz alebo dovoz kovovej 
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boli prijaté v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva pred prijatím tohto 
nariadenia.

ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti a vývoz 
určitých výrobkov obsahujúcich ortuť, 
ktoré boli prijaté v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva pred prijatím tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
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