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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το βαρύ μέταλλο υδράργυρος είναι πολύ επικίνδυνος ρύπος. Μόλις εισέλθει στο περιβάλλον 
μας διασκορπίζεται πολύ εύκολα και μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ακόμη πιο επικίνδυνες 
ενώσεις, μεθυλικός υδράργυρος.  Αυτή η ένωση συσσωρεύεται στην διατροφική αλυσίδα και 
ως επί το πλείστον καταλήγει στα ψάρια που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Μόλις ελευθερωθεί 
στο περιβάλλον ο υδράργυρος συνιστά σημαντική απειλή για την υγεία του ανθρώπου, των 
ζώων και το ίδιο περιβάλλον για το προβλέψιμο μέλλον. Υπάρχουν όλο και περισσότερα 
στοιχεία ότι το κόστος για την κοινωνία όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τις βλάβες που 
προκαλούνται στο περιβάλλον είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο που είχε παλαιότερα 
υπολογισθεί.

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα νεφρά και 
το συκώτι και μπορούν να διαταράξουν τις διεργασίες του ανοσοποιητικού, να προκαλέσουν 
ρίγη, μείωση της όρασης και της ακοής, παράλυση, αϋπνία και συναισθηματική αστάθεια. Οι 
ενώσεις υδραργύρου διαπερνούν τον πλακούντα και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 
ανάπτυξης στο έμβρυο και αδυναμία προσοχής και καθυστέρηση της ανάπτυξης κατά την 
παιδική ηλικία.  Ακόμη και χαμηλές δόσεις ενώσεων που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα και στην ανάπτυξη και πρόσφατα η 
παρουσία τους συνδέθηκε με πιθανές επιπτώσεις στο καρδειαγγειακό, ανοσοποιητικό και 
αναπαραγωγικό σύστημα.

Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται σήμερα σε βιομηχανικές διεργασίες όπως η βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων και η εξόρυξη χρυσού μικρής κλίμακας και σε επίπεδο βιοτεχνίας. Το 
μέταλλο αυτό μπορεί επίσης να βρεθεί σε σημαντικό αριθμό καταναλωτικών προϊόντων προς 
πώληση σε όλον τον κόσμο.  Απάντα σε προϊόντα όπως λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, εξοπλισμός μετρήσεων και οδοντιατρικά αμαλγάματα. Στην ΕΕ πάντως το 
μέταλλο αυτό ελευθερώνεται στη φύση πρωτίστως μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων και 
ειδικά του γαιάνθρακα. Ο υδράργυρος είναι μέταλλο με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί 
εύκολα να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Η διασπορά του υδραργύρου αποτελεί γενικό 
πρόβλημα και επείγει να ληφθούν σημαντικά μέτρα.

Η στρατηγική επομένως όσον αφορά τον υδράργυρο την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 
αρχές του 2005 ήταν απολύτως ευπρόσδεκτη. Η δράση 5 της στρατηγικής αυτής αναφέρεται 
στον "σταδιακό τερματισμό των εξαγωγών υδραργύρου από την Κοινότητα". Τούτο αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 
υδραργύρου στον κόσμο. Επί συνόλου 3 600 τόννων  ακατέργαστου υδραργύρου περίπου 
1 000 τόννοι εξάγονται κάθε χρόνο από την ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υδραργύρου 
καταλήγει στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα μέτρα διαχείρισης και ο έλεγχος είναι 
λιγότερο αυστηρά. Τούτο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης των εργαζομένων και 
των τοπικών κοινοτήτων. 

Η πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την 
ασφαλή αποθήκευσή του εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 26 
Οκτωβρίου 2006. Αυτή η πρόταση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρώτο βήμα και 
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ταυτόχρονα στέλνει σημαντικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να δεχθεί 
την ευθύνη της σε διεθνές επίπεδο για πολλές από τις ελευθερώσεις και χρήσεις υδραργύρου 
σε διεθνή κλίμακα.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στην πρόταση που χρειάζεται να καλυφθούν. 
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να καταστεί ο κανονισμός πραγματικό 
εργαλείο για τη μείωση του παγκόσμιου αποθέματος υδραργύρου.

Επ' αυτού ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες που αναφέρονται 
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα σημεία:

- Διεύρυνση του πεδίου της απαγόρευσης των εξαγωγών για να περιλάβει τις ενώσεις 
υδραργύρου.

- Διεύρυνση του πεδίου της απαγόρευσης των εξαγωγών για να συμπεριλάβει και τα 
προϊόντα  που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη 
χρήση και την εμπορία εντός της ΕΕ.

- Η απαγόρευση των εξαγωγών για τον μεταλλικό υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου και 
τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο πρέπει να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατόν 
και έως την 1η Ιανουαρίου 2008 το αργότερο.

- Πρέπει να εισαχθεί απαγόρευση των εισαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων 
υδραργύρου. 

- Η καθιέρωση συστήματος εντοπισμού για το εμπόριο υδραργύρου εντός της Κοινότητας 
και για το εμπόριο με τρίτες χώρες. Τούτο θα βελτιώσει τη διαφάνεια και την αύξηση της 
ροής πληροφοριών για τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη. 

- Οι πληττόμενες αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο 
πρέπει να λάβουν σχετική βοήθεια για να επισπεύσουν τη μεταστροφή προς τεχνολογία 
χωρίς υδράργυρο και την τελική εξάλειψη των ελευθερώσεων και χρήσεων υδραργύρου.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου 
από την Κοινότητα πρέπει να απαγορευτούν, 
προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η 
προσφορά υδραργύρου παγκοσμίως.

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και 
ενώσεων υδραργύρου από την Κοινότητα 
πρέπει να απαγορευτούν, προκειμένου να 
μειωθεί σημαντικά η προσφορά υδραργύρου 
παγκοσμίως. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν 
ευρύτερες και αυστηρότερες απαγορεύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 176 της Συνθήκης 
ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τις ενώσεις 
υδραργύρου με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα 
υδραργύρου. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν αυστηρότερες 
απαγορεύσεις.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο τα οποία υπόκεινται σε 
περιορισμούς ως προς τη χρήση και την 
διανομή εντός της ΕΕ πρέπει επίσης να 
απαγορεύεται. Η Επιτροπή πρέπει να 
καταρτίσει ενοποιημένο κατάλογο των 
καλυπτόμενων προϊόντων ο οποίος πρέπει 

  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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να ενημερώνεται κάθε χρόνο βάσει των 
εξελίξεων στο κοινοτικό δίκαιο.  

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τα προϊόντα  
που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και την 
εμπορία εντός της ΕΕ με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα 
υδραργύρου. Για λόγους διαφάνειας αυτά τα προϊόντα πρέπει να συγκεντρωθούν σε 
ενοποιημένο κατάλογο που πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπής.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Η εισαγωγή μεταλλικού υδραργύρου 
και ενώσεων του υδραργύρου πρέπει να 
απαγορευθεί για να βελτιωθεί η προστασία 
του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία 
στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί καλύτερα το περιβάλλον και η δημόσια υγεία στην ΕΕ και για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης υδραργύρου, πρέπει να 
εισαχθεί απαγόρευση επί των εισαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν 
πληροφορίες για τον υδράργυρο που 
εισέρχεται, εξέρχεται ή αποτελεί 
αντικείμενο εμπορίου δια των κοινοτικών 
συνόρων για να καταστεί δυνατή εγκαίρως 
η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της νομοθετικής πράξης.

Αιτιολόγηση

Όπως φαίνεται από την έκθεση του UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον) σχετικά με πληροφορίες για την προσφορά, το εμπόριο και τη ζήτηση όσον αφορά 
τον υδράργυρο του Νοεμβρίου 2006, χρειάζονται αμέσως καλύτερα δεδομένα για τη ροή του 
εμπορίου. Με τον τρόπο αυτό θα διατίθενται τα σχετικά στοιχεία και για σκοπούς σύγκρισης 
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κατά τη διεργασία ανασκόπησης, για να αποδειχθούν οι αλλαγές στην αγορά κ.λπ.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

(11α) Η τεχνική βοήθεια πρέπει να 
παρέχεται άμεσα από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις χώρες με οικονομίες σε 
μεταβατικό στάδιο ή έμμεσα μέσω της 
στήριξης προγραμμάτων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), 
ειδικότερα βοήθεια που διευκολύνει τη 
μεταστροφή προς εναλλακτικές χωρίς 
υδράργυρο τεχνολογίες και την τελική 
σταδιακή κατάργηση των χρήσεων και 
ελευθερώσεων υδραργύρου και ενώσεων 
υδραργύρου.

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος 
για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές 
μονάδες. Χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε 
τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 1

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει μια πρώτη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, των ΜΚΟ και των σχετικών 
βιομηχανιών έως την 1η Ιουλίου 2010 το 
αργότερο.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις ΜΚΟ. Πρέπει να συμφωνηθεί 
ειδική ημερομηνία για τη συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών με σκοπό αυτά να εξετάσουν 
νέα δεδομένα και εμπειρίες όπως αναφέρθηκε από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 6 μετά την 
τροποποίησή του.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 
απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις 
υδραργύρου και στα προϊόντα που 
περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η
υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές 
και να οριστούν χρονικά όρια για την 
αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Η ανταλλαγή αυτή βασίζεται στις 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι 
εκείνη τη χρονική στιγμή και στο πλαίσιο 
αυτό εξετάζεται επίσης κατά πόσο είναι 
αναγκαίο να επεκταθεί η υποχρέωση 
αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο που 
προέρχεται από άλλες πηγές και να οριστούν 
χρονικά όρια για την αποθήκευση σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά 
και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα προηγούμενα τροποποιηθέντα άρθρα. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014,
πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους 
και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές νωρίτερα από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
αγοραστών, πωλητών και εμπόρων 
υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου και 
συλλέγουν τις σχετικές πληροφορίες.
Ενημερώνουν την Επιτροπή για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην 
επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του 
στην αγορά τους ανά διετία, το αργότερο 
έξι μήνες μετά τη λήξη της καλυπτόμενης 
περιόδου. Οι πληροφορίες παρέχονται σε 
μορφή που καταρτίζει η Επιτροπή. Η 
πρώτη δέσμη πληροφοριών καλύπτει τα 
έτη 2007-2008 και υποβάλλεται στην 
Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το 
αργότερο. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πληροφορίες σε σύντομη έκθεση εντός ενός 
έτους από την υποβολή της εκ μέρους των 
κρατών μελών και το αργότερο στις 30 
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Ιουνίου 2010.

Αιτιολόγηση

Όπως φαίνεται από την έκθεση του UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον) σχετικά με πληροφορίες για την προσφορά, το εμπόριο και τη ζήτηση όσον αφορά 
τον υδράργυρο του Νοεμβρίου 2006, χρειάζονται αμέσως καλύτερα δεδομένα για τη ροή του 
εμπορίου. Με τον τρόπο αυτό θα διατίθενται τα σχετικά στοιχεία και για σκοπούς σύγκρισης 
κατά τη διεργασία ανασκόπησης, για να αποδειχθούν οι αλλαγές στην αγορά κ.λπ.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του 
κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις 
επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του 
κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις 
επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012. Η 
έκθεση συνοδεύεται εάν χρειάζεται από 
προτάσεις για αναθεώρηση των σχετικών 
διατάξεων του Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να δίδεται συνέχεια στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των διεργασιών που 
εμφαίνονται στα άρθρα 5 και 6, πρέπει να υποβάλλεται έκθεση από την Επιτροπή με προτάσεις 
για αναθεώρηση εάν κρίνεται αναγκαίο. 

Τροπολογία 11
Άρθρο 8

Τουλάχιστον άπαξ ετησίως πριν από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών 
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σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών 
δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων 
όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία 
εξετάζεται κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα 
και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων του 
παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις 
διεθνείς εξελίξεις.

δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων 
όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία 
εξετάζεται κατά πόσο τα μέτρα του 
παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις 
διεθνείς εξελίξεις

Τροπολογία 12
Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 1

Άρθρο 8α
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών 
με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, 
συνεργάζονται στην παροχή τεχνικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της 
υποδομής, της δυναμικότητας και της 
ειδίκευσης που απαιτούνται για να υπάρξει 
πρόοδος στη μεταστροφή προς τις 
εναλλακτικές τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο 
και για να καταργηθούν τελικώς σταδιακά 
οι χρήσεις και οι ελευθερώσεις υδραργύρου 
και ενώσεων υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος 
για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές μονάδες 
και χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε τεχνολογίες 
χωρίς υδράργυρο. Η διατύπωση της τροπολογίας αυτής προέρχεται από τη νέα πρόταση 
κανονισμού σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 2

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξετάζουν 
επίσης την παροχή στήριξης στις ΜΚΟ οι 
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οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές 
στην παροχή αυτού του είδους των 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η βοήθεια πρέπει να διοχετεύεται και μέσω των ΜΚΟ που έχουν σημαντική πρακτική εμπειρία 
σε αυτού του είδους το έργο.  
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