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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rtuť je těžký kov velmi škodlivý pro životní prostředí. Jakmile se dostane do okolního 
prostředí, velmi rychle se šíří a může se přeměnit v ještě nebezpečnější sloučeninu –
methylrtuť. Tato sloučenina se akumuluje v potravním řetězci a většinou končí v těle ryb, 
které konzumují lidé. Uvolněná rtuť představuje po dohlednou dobu závažné riziko jak pro 
zdraví lidí a zvířat, tak pro životní prostředí. Dnes je k dispozici stále více poznatků, z nichž 
vyplývá, že náklady vznikající společnosti v souvislosti s poškozením zdraví a životního 
prostředí jsou pravděpodobně mnohem vyšší, než se dříve předpokládalo.

Rtuť a její sloučeniny poškozují centrální nervovou soustavu, ledviny a játra, mohou narušit 
autoimunitní procesy, způsobovat třes, vést k poškození zraku a sluchu, způsobit ochrnutí a 
vyvolávat nespavost a emoční nestabilitu. Sloučeniny rtuti pronikají placentární bariérou a 
mohou být příčinou vývojových poruch během vývoje plodu a poruch pozornosti a 
opožděného vývoje v dětském věku.  I v nízkých dávkách mohou mít sloučeniny rtuti závažný 
negativní dopad na vývoj nervové soustavy a byly v poslední době uvedeny do souvislosti se 
škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a reprodukční soustavu.

Rtuť se v dnešní době využívá v různých průmyslových postupech, například při výrobě 
chloru a alkalických hydroxylů a při těžbě zlata v malém rozsahu. Tento kov je rovněž 
obsažen v nejrůznějším spotřebním zboží prodávaném všude na světě – v zářivkách, 
elektrických součástkách, měřicích přístrojích, zubních amalgámech a jiných výrobcích. 
V Evropské unii se však rtuť uvolňuje do přírody v prvé řadě spalováním fosilních paliv, 
zejména uhlí. Rtuť je velmi těkavý kov a může se snadno šířit na velké vzdálenosti. Její šíření 
je jedním z globálních problémů, pro jehož vyřešení je třeba rychle učinit významné kroky.

Strategie týkající se rtuti, kterou předložila Komise na počátku roku 2005, byla proto přijata 
velmi pozitivně. Akce 5 této strategie hovoří o „postupném ukončení vývozu rtuti ze 
Společenství“. To je zvláště významným opatřením, neboť EU je největším světovým 
vývozcem rtuti.  Z EU se každoročně vyveze kolem 1 000 tun surové rtuti z celkového 
světového objemu 3 600 tun. Většina z této rtuti končí v rozvojových zemích, kde je správa a 
kontrola méně přísná, čímž vznikají závažná rizika kontaminace pracovníků a místních 
komunit. 

Návrh nařízení o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti byl zaslán Evropskému 
parlamentu a Radě dne 26. října 2006. Tento návrh je významným začátkem a současně vysílá 
signál zbytku světa, že EU je připravena přijmout svou mezinárodní odpovědnost za mnohé 
z případů úmyslného vypouštění rtuti a za její užívání.

Návrh nicméně obsahuje několik nedostatků, které je třeba napravit. Cílem navrhovaných 
změn je vytvořit z tohoto nařízení skutečný nástroj ke snižování množství rtuti v přírodě 
všude na světě.

Navrhovatel proto předkládá několik pozměňovacích návrhů, které se většinou týkají těchto 
bodů:

– rozšíření rozsahu zákazu vývozu také na sloučeniny rtuti,
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– rozšíření rozsahu zákazu vývozu také na výrobky obsahující rtuť, jejichž užívání a 
uvádění na trh je v EU omezeno,

– zákaz vývozu kovové rtuti, sloučenin rtuti a výrobků obsahujících rtuť musí být uplatněn 
co nejdříve, nejpozději však 1. ledna 2008,

– dovoz kovové rtuti a sloučenin rtuti musí být zakázán, 
– je třeba vytvořit systém pro sledování ochodu se rtutí ve Společenství a se třetími zeměmi; 

aby se zvýšila transparentnost a zlepšilo poskytování informací zúčastněným stranám,
– rozvojovým zemím, kterých se nařízení dotkne, a zemím s ekonomikou v procesu 

transformace by měla být poskytnuta zvláštní pomoc, aby se urychlil jejich přechod na 
technologie nepoužívající rtuť a nakonec došlo k úplnému zastavení emisí a užívání rtuti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) Vývoz kovové rtuti ze Společenství by 
měl být zakázán za účelem významného 
snížení celkové dodávky rtuti.

(4) Vývoz kovové rtuti a sloučenin rtuti ze 
Společenství by měl být zakázán za účelem 
významného snížení celkové dodávky rtuti. 
V souladu s článkem 176 Smlouvy o ES by 
měly mít členské státy právo vydat 
rozsáhlejší a přísnější zákaz.

Odůvodnění

Má-li se výrazně snížit množství rtuti v přírodě, je nutno zákaz rozšířit i na její sloučeniny.
Členské státy musí mít právo vydat přísnější zákaz.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Rovněž je třeba zakázat vývoz výrobků 
obsahujících rtuť, jejichž užívání a 
distribuce podléhá v EU určitým omezením.
Komise by měla vypracovat konsolidovaný 
seznam výrobků, na něž se tento zákaz 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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vztahuje, a každoročně jej aktualizovat v 
souladu s vývojem právních předpisů 
Společenství.  

Odůvodnění

Má-li se výrazně snížit množství rtuti v přírodě, je nutno zákaz rozšířit i na výrobky obsahující 
rtuť, jejichž užívání a uvádění na trh podléhá v EU určitým omezením. Z důvodu 
transparentnosti by měly být tyto výrobky uvedeny na konsolidovaném seznamu, který by 
Komise každoročně aktualizovala.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) V zájmu zvýšení ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví v EU je třeba 
zakázat dovoz kovové rtuti a sloučenin rtuti.

Odůvodnění

Aby se zlepšila ochrana životního prostředí a veřejného zdraví v EU a zvýšila efektivita řízení 
nabídky a poptávky po rtuti, měl by být dovoz kovové rtuti a sloučenin rtuti zakázán.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Členské státy by měly poskytovat 
informace o rtuti, která vstupuje na jejich 
území nebo je opouští či je předmětem 
přeshraničního obchodu v rámci 
Společenství, aby bylo možné v patřičnou 
dobu zhodnotit účinnost tohoto nástroje.

Odůvodnění

Jak vyplývá ze zprávy UNEP o informacích o nabídce, obchodu a poptávce po rtuti z 
listopadu 2006, jsou co nejdříve zapotřebí kvalitnější údaje o obchodu s rtutí. Tak bude 
zajištěn dostatek relevantních údajů rovněž pro účely srovnávání v rámci procesu hodnocení, 
bude možné prokázat, že na trhu došlo ke změnám apod.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 11a (nový)
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(11a) Technickou pomoc rozvojovým 
zemím a zemím s ekonomikou v procesu 
transformace by měla Komise a členské 
státy poskytovat přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím podpory projektů 
nevládních organizací. Zejména je 
poskytována pomoc, která napomáhá 
přechodu na alternativní technologie 
nepoužívající rtuť a postupnému ukončení 
užívání a uvolňování rtuti a jejích 
sloučenin.

Odůvodnění

Zákaz vývozu rtuti by mohl mít v krátkodobém horizontu významné negativní dopady na 
rozvojové země a země s ekonomikou v procesu transformace, kde se rtuť stále používá 
například v drobné těžbě zlata. EU by proto měla poskytovat pomoc při přechodu na 
technologie nepoužívající rtuť.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 5 odst. 1

Komise zorganizuje výměnu informací mezi 
členskými státy a příslušnými odvětvími.

Komise zorganizuje počáteční výměnu 
informací mezi členskými státy, nevládními 
organizacemi a příslušnými odvětvími
nejpozději do 1. července 2010.

Odůvodnění

Výměny informací by se měly účastnit rovněž nevládní organizace. Mělo by být stanoveno 
konkrétní datum, kdy se uskuteční setkání se zúčastněnými stranami, na němž se posoudí nové 
údaje a zkušenosti poskytnuté členskými státy podle článku 6 v pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 odst. 2

Touto výměnou informací se zejména zjistí 
potenciální nutnost rozšíření zákazu vývozu 
na sloučeniny rtuti a výrobky obsahující 
rtuť, rozšíření povinnosti skladování na 
kovovou rtuť z jiných zdrojů a časového 
omezení skladování v zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti.

Tato výměna vychází z dosud 
shromážděných informací a slouží rovněž 
ke zjištění potenciální nutnosti rozšíření 
povinnosti skladování na kovovou rtuť z 
jiných zdrojů a časového omezení 
skladování v zařízení specificky určeném a 
vybaveném pro dočasné skladování kovové 
rtuti.
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Odůvodnění

Změna z důvodu konzistence s předchozími pozměněnými články.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 6 odst. 2

2. Nejpozději do 30. listopadu 2014 oznámí 
členské státy Komisi uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh na příslušném 
území. Na žádost Komise předloží členské 
státy tyto informace přede dnem 
stanoveným v prvním pododstavci.

2. Členské státy vytvoří registr odběratelů a 
prodejců rtuti a obchodníků se rtutí a jejími 
sloučeninami a shromažďují potřebné 
informace. Informují Komisi o uplatňování 
tohoto nařízení a o jeho účincích na trh na 
příslušném území každé dva roky, nejpozději 
6 měsíců od skončení daného období. 
Informace jsou poskytovány formou, 
kterou stanoví Komise. První soubor 
informací se bude týkat období 2007–2008 
a bude zaslán Komisi nejpozději do 30. 
června 2009. Komise informace zveřejní 
formou stručné zprávy v průběhu jednoho 
roku od poskytnutí informací členskými 
státy, nejpozději však do 30. června 2010.

Odůvodnění

Jak vyplývá ze zprávy UNEP o informacích o nabídce, obchodu a poptávce po rtuti z 
listopadu 2006, jsou co nejdříve zapotřebí kvalitnější údaje o obchodu s rtutí. Tak bude 
zajištěn dostatek relevantních údajů rovněž pro účely srovnávání v rámci procesu hodnocení, 
bude možné prokázat, že na trhu došlo ke změnám apod.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 7 odst. 1

1. Komise posoudí uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh ve Společenství 
se zohledněním informací uvedených v 
článku 6.

1. Komise posoudí uplatňování tohoto 
nařízení a jeho účinky na trh ve Společenství 
se zohledněním informací uvedených 
v článcích 5 a 6.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 7 odst. 2

2. Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 30. června 

2. Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 30. června 
2012. K této zprávě budou případně 
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2015. přiloženy návrhy na změnu příslušných 
ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že po shromáždění informací postupy stanovenými v článcích 5 a 6 budou 
následovat příslušné kroky, měla by Komise předkládat zprávu, doprovázenou případně 
návrhy na přezkum.

Pozměňovací návrh 11
Článek 8

Alespoň jeden rok přede dnem stanoveným 
v článku 1 podá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
mnohostranných opatření a jednání o rtuti 
posuzující zejména soulad časového 
rozvržení a rozsahu opatření 
specifikovaných v tomto nařízení s 
mezinárodním vývojem.

Nejpozději 31. prosince 2009 podá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku mnohostranných opatření a jednání 
o rtuti posuzující zejména soulad časového 
rozvržení a rozsahu opatření 
specifikovaných v tomto nařízení s 
mezinárodním vývojem.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 8a (nový) odst. 1

Článek 8a
Komise a členské státy, při zohlednění 
zejména potřeb dotčených rozvojových zemí 
a zemí s ekonomikou v procesu 
transformace, spolupracují na podpoře 
technické pomoci, včetně vzdělávání, v 
zájmu rozvoje infrastruktury, kapacit a 
odborných znalostí nezbytných pro přechod 
na alternativní technologie a pro postupné 
ukončení užívání a uvolňování rtuti a jejích 
sloučenin.

Odůvodnění

Zákaz vývozu rtuti by mohl mít v krátkodobém horizontu významné negativní dopady na 
rozvojové země a země s ekonomikou v procesu transformace, kde se rtuť stále používá 
například v drobné těžbě zlata. EU by proto měla poskytovat pomoc při přechodu na 
technologie nepoužívající rtuť. Formulace tohoto pozměňovacího návrhu je převzata z nového 
návrhu nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 8a (nový) odst. 2

Komise a členské státy rovněž zváží 
poskytování podpory nevládním 
organizacím, které poskytují tento druh 
služeb zvláště účinně.

Odůvodnění

Je možné zvážit poskytování pomoci rovněž prostřednictvím nevládních organizací, které mají 
rozsáhlé praktické zkušenosti s tímto typem činnosti.
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