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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sunkusis metalinis gyvsidabris yra labai pavojingas taršalas. Vos tik patekęs į mūsų aplinką, 
jis labai lengvai plinta ir gali virsti dar pavojingesniu junginiu – metilo gyvsidabriu. Šis 
junginys kaupiasi maisto grandinėje ir dažniausiai nusėda žuvyse, kurias žmonės valgo.
Išmestas į aplinką gyvsidabris kurį laiką kels didelį pavojų žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
aplinkai. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad visuomenei tikriausiai teks mokėti daug didesnę 
kainą už žalą žmonių sveikatai ir aplinkai, nei manyta iš pradžių.

Gyvsidabris ir jo junginiai veikia centrinę nervų sistemą, inkstus ir kepenis bei gali sutrikdyti 
autoimuninius procesus, sukelti drebulį, pabloginti regėjimą ir klausą, būti paralyžiaus, 
nemigos ir emocinio nestabilumo priežastis. Gyvsidabrio junginiai, perėję per placentą, gali 
sukelti embriono vystymosi sutrikimų, dėmesio sukaupimo sutrikimų ir lemti sulėtėjusį 
vystymąsi vaikystėje. Net ir nedidelės junginių su gyvsidabriu dozės gali turėti didelių 
neigiamų neurologinio vystymosi pasekmių ir dažnai yra susijusios su galimu žalingu 
poveikiu širdies ir kraujagyslių, imuninėms ir reprodukcinėms sistemoms.
Pastaruoju metu gyvsidabris naudojamas pramonės procesuose, pavyzdžiui, chloro šarmų 
pramonėje ir amatinio tipo nedidelio masto aukso kasyboje. Šio metalo taip pat galima rasti 
daugelyje visame pasaulyje parduodamų vartojimo prekių. Jo yra tokiuose produktuose, kaip 
fluorescencinės lempos, elektrinės dalys, matavimo įranga, dantų amalgama. Europos 
Sąjungoje šis metalas į gamtą patenka pirmiausia deginant iškastinį kurą, ypač anglį.
Gyvsidabris yra labai judus metalas ir gali lengvai nukeliauti ilgus nuotolius. Gyvsidabrio 
pasklidimas – tai globali problema, todėl būtina skubiai imtis ryžtingų priemonių.

Taigi 2005 m. pradžioje Komisijos pateikta strategija dėl gyvsidabrio labai sveikintina .Pagal 
šios strategijos 5 veiksmą numatytas Bendrijos gyvsidabrio eksporto laipsniškas nutraukimas.
Tai ypač svarbu, kadangi ES yra didžiausia pasaulyje gyvsidabrio eksportuotoja. Pasaulyje 
kasmet iš viso eksportuojama 3 600 tonų gyvsidabrio žaliavos, iš kurių apie 1 000 tonų sudaro 
ES eksportas. Daugiausia šio gyvsidabrio patenka į besivystančias šalis, kuriose valdymas ir 
kontrolė nėra tokie griežti. Dėl to kyla didelis pavojus, kad gali užsikrėsti darbininkai ir vietos 
bendruomenės.

Pasiūlymas dėl reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo 
buvo nusiųstas Europos Parlamentui ir Tarybai 2006 m. spalio 26 d. Šis pasiūlymas žymi 
reikšmingą pradžią ir tuo pat metu duodamas svarbus signalas visam pasauliui, kad ES yra 
pasiruošusi prisiimti jai tarptautiniu mastu tenkančią atsakomybę, susijusią su tikslingu 
gyvsidabrio išmetimu ir naudojimu.

Vis dėlto nepaisant to pasiūlyme yra tam tikrų silpnų vietų, kurias reikia taisyti. Siūlomais 
pakeitimais siekiama, kad reglamentas taptų veiksminga pasaulinių gyvsidabrio sankaupų 
mažinimo priemone.

Todėl nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų, kurių didžioji dalis apima šiuos aspektus:

- Eksporto draudimo apimties didinimas, į draudimų sąrašą įtraukiant gyvsidabrio 
junginius.
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- Eksporto draudimo apimties didinimas, į draudimų sąrašą įtraukiant gyvsidabrio turinčius 
produktus, kuriems ES taikomi naudojimo ir pardavimo apribojimai.

- Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio turinčių produktų eksporto 
draudimas turi būti pradėtas taikyti kaip galima greičiau, vėliausiai – 2008 m. sausio 1 d.

- Turėtų būti uždraustas metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių importas.
- Prekybos gyvsidabriu Bendrijoje ir su trečiosiomis šalimis priežiūros sistemos sukūrimas.

Ši priemonė padidintų skaidrumą ir pagausintų informacijos srautus tarp atitinkamų 
suinteresuotų šalių.

Susijusioms besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims reikėtų teikti 
atitinkamą pagalbą, kad jos galėtų greičiau pereiti prie technologijų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, taikymo ir visiškai nutraukti gyvsidabrio išmetimą ir naudojimą.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Metalinio gyvsidabrio eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą.

(4) Metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio 
junginių eksportas iš Bendrijos turėtų būti 
uždraustas siekiant ženkliai sumažinti 
pasaulinę gyvsidabrio pasiūlą. Valstybės 
narės turi turėti teisę taikyti didesnės 
aprėpties ir griežtesnius draudimus, 
remiantis EB sutarties 176 straipsniu.

Pagrindimas

Būtina didinti draudimų apimtį ir į draudimų sąrašą taip pat įtraukti gyvsidabrio junginius 
siekiant labai sumažinti pasaulines gyvsidabrio sankaupas. Valstybės narės privalo turėti 
teisę taikyti griežtesnius draudimus.

Pakeitimas 2
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a) Gyvsidabrio turinčių produktų, kuriems 
ES taikomi naudojimo ir platinimo 
apribojimai, eksportas taip pat turi būti 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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uždraustas. Komisija turėtų sudaryti 
bendrą atitinkamų produktų sąrašą, kuris 
kasmet būtų atnaujinamas, atsižvelgiant į 
Bendrijos teisės aktų pakeitimus.

Pagrindimas

Būtina didinti draudimų apimtį ir į draudimų sąrašą taip pat įtraukti gyvsidabrio turinčius 
produktus, kuriems ES taikomi naudojimo ir pardavimo apribojimai, siekiant labai sumažinti 
pasaulines gyvsidabrio sankaupas. Siekiant užtikrinti skaidrumą, šie produktai turėtų būti 
įtraukti į bendrą Komisijos kasmet atnaujinamą sąrašą.

Pakeitimas 3
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio 
junginių importas turėtų būti uždraustas, 
siekiant pagerinti aplinkos apsaugą ir 
visuomenės sveikatą Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Reikėtų uždrausti metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių importą, kad būtų galima 
užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatą bei veiksmingiau valdyti 
gyvsidabrio pasiūlą ir paklausą.

Pakeitimas 4
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a)Valstybės narės turėtų teikti informaciją 
apie gyvsidabrį, kuris įvežamas, išvežamas 
arba kuriuo prekiaujama kertant sienas 
Bendrijos teritorijoje, kad būtų galima
laiku įvertinti priemonės veiksmingumą.

Pagrindimas

Kaip matyti iš 2006 m. lapkričio mėn. JT aplinkos apsaugos programos ataskaitos apie 
informaciją apie gyvsidabrio pasiūlą, prekybą ir paklausą, būtina skubiai gauti tikslesnius 
duomenis apie prekybos srautus. Tuomet svarbia informacija bus galima pasinaudoti ir 
lyginant, kai atliekamas vertinimas, siekiant nustatyti pokyčius rinkoje ir t. t.

Pakeitimas 5
11a konstatuojamoji dalis (nauja)
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11a) Techninę pagalbą, ypač pagalbą, kuri 
padėtų pereiti prie alternatyvių 
technologijų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, ir palaipsniui nutraukti 
gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių 
naudojimą ir išmetimą, Komisija ir 
valstybės narės turėtų teikti tiesiogiai 
besivystančioms šalims ir pereinamosios 
ekonomikos šalims arba netiesiogiai, t. y. 
remdamos nevyriausybinių organizacijų 
projektus.

Pagrindimas

Greitas gyvsidabrio eksporto užraudimas besivystančiose šalyse ir pereinamosios ekonomikos 
šalyse, kuriose gyvsidabris vis dar naudojamas, pavyzdžiui, amatinio tipo aukso kasyboje, 
gali turėti neigiamų pasekmių. Taigi siekiant palengvinti perėjimą prie technologijų, kai 
nenaudojamas gyvsidabris, būtina ES pagalba.

Pakeitimas 6
5 straipsnio 1 dalis

Komisija rengia valstybių narių ir pramonės 
šakų atstovų informacijos mainus.

Komisija ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. 
surengia pirmuosius valstybių narių, 
nevyriausybinių organizacijų ir pramonės 
šakų atstovų informacijos mainus.

Pagrindimas

Į informacijos mainus taip pat reikia įtraukti nevyriausybines organizacijas. Būtina susitarti 
dėl specialios suinteresuotų šalių susitikimo, per kurį būtų galima įvertinti naujus duomenis ir 
patirtį, apie kuriuos valstybės narės pateikia ataskaitas pagal iš dalies pakeistą 6 straipsnį, 
datos.

Pakeitimas 7
5 straipsnio 2 dalis

Keičiantis informacija visų pirma tiriamas 
galimas poreikis taikyti eksporto 
uždraudimą ir gyvsidabrio junginiams bei 
gyvsidabrio turintiems produktams, taikyti
laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis 
nustatyti terminą laikymui įrenginyje, 

Keičiantis informacija turi būti remiamasi 
jau surinkta informacija bei turi būti
tiriamas galimas poreikis taikyti laikymo 
įpareigojimą ir metaliniam gyvsidabriui iš 
kitų šaltinių bei poreikis nustatyti terminą 
laikymui įrenginyje, skirtame vien tik 
laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui ir 
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skirtame vien tik laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtame.

tam įrengtame.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinamumo su kitais anksčiau minėtais pakeistais straipsniais.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 2 dalis

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 d.
valstybės narės informuoja Komisiją apie šio 
reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo 
teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės 
narės pateikia tą informaciją anksčiau nei 
pirmoje dalyje nustatytą datą.

2. Valstybės narės sudaro gyvsidabrio ir 
gyvsidabrio junginių pirkėjų, pardavėjų ir 
prekiautojų registrą ir renka svarbią 
informaciją. Jos informuoja Komisiją apie 
šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai 
savo teritorijoje kas dvejus metus ir ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius atitinkamam 
laikotarpiui pasibaigus. Informacija 
pateikiama Komisijos nustatyta forma.
Pirmasis informacijos rinkinys turi apimti 
2007–2008 m. ir būti pateiktas Komisijai ne 
vėliau kaip 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
per metus nuo valstybių narių pateiktos 
informacijos gavimo datos, bet ne vėliau 
kaip 2010 m. birželio 30 d. ją paskelbia 
glaustoje ataskaitoje.

Pagrindimas

Kaip matyti iš 2006 m. lapkričio mėn. JT aplinkos apsaugos programos ataskaitos apie 
informaciją apie gyvsidabrio pasiūlą, prekybą ir paklausą, būtina skubiai gauti tikslesnius 
duomenis apie prekybos srautus. Tuomet svarbia informacija bus galima pasinaudoti ir 
lyginant, kai atliekamas įvertinimas, siekiant nustatyti pokyčius rinkoje ir t. t.

Pakeitimas 9
7 straipsnio 1 dalis

1. Komisija įvertina, kaip Bendrijoje 
taikomas šis reglamentas, ir jo poveikį 
rinkai, atsižvelgdama į 6 straipsnyje 
nurodytą informaciją.

1. Komisija įvertina, kaip Bendrijoje 
taikomas šis reglamentas, ir jo poveikį 
rinkai, atsižvelgdama į 5 ir 6 straipsniuose
nurodytą informaciją.
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Pakeitimas 10
7 straipsnio 2 dalis

2. Komisija ne vėliau kaip 2015 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą.

2. Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą. Jei reikia, ataskaita 
pateikiama su pasiūlymu persvarstyti 
atitinkamas šio reglamento nuostatas.

Pagrindimas

Jei reikia, Komisijos ataskaita turi būti pateikiama su pasiūlymu persvarstyti, kad būtų 
užtikrinta, jog, surinkus informaciją 5 ir 6 straipsniuose nurodyto procesu metu, bus imamasi 
atitinkamų tolesnių priemonių.

Pakeitimas 11
8 straipsnis

Ne vėliau kaip likus vieneriems metams iki 
1 straipsnyje nustatytos datos Komisija 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
pažangą su gyvsidabriu susijusioje 
daugiašalėje veikloje ir derybose, visų pirma 
įvertindama šiame reglamente nurodytų 
priemonių tvarkaraščio ir taikymo srities
derėjimą su tarptautiniais pokyčiais.

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. 
Komisija praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie pažangą su gyvsidabriu 
susijusioje daugiašalėje veikloje ir derybose, 
visų pirma įvertindama šiame reglamente 
nurodytų priemonių derėjimą su 
tarptautiniais pokyčiais.

Pakeitimas 12
8a (naujo straipsnio) 1 dalis

8a straipsnis
Komisija ir valstybės narės, ypač 
atsižvelgdamos į susijusių besivystančių 
šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių 
poreikius, bendradarbiauja teikdamos 
techninę pagalbą, įskaitant mokymą, 
infrastruktūrai, pajėgumams ir 
kompetencijai plėtoti, kad būtų pasiekta 
pažanga pereinant prie alternatyvių, 
technologijų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, taikymo ir palaipsniui 
galutinai nutrauktas gyvsidabrio ir 
gyvsidabrio junginių naudojimas ir 
išmetimas.
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Pagrindimas

Greitas gyvsidabrio eksporto užraudimas besivystančiose šalyse ir pereinamosios ekonomikos 
šalyse, kuriose gyvsidabris vis dar naudojamas, pavyzdžiui, amatinio tipo aukso kasyboje, 
gali turėti neigiamų pasekmių, todėl siekiant palengvinti perėjimą prie technologijų, kai 
nenaudojamas gyvsidabris, būtina ES pagalba. Šio pakeitimo formuluotė paimta iš naujojo 
reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo pasiūlymo.

Pakeitimas 13
8a (naujo straipsnio) 2 dalis

Be to, Komisija ir valstybės narės apsvarsto 
pagalbos teikimo nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios itin veiksmingai 
teikė atitinkamas tokio pobūdžio paslaugas, 
galimybes.

Pagrindimas

Reikėtų apsvarstyti pagalbos teikimo galimybes pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, 
kurios turi daug praktinės tokio pobūdžio darbo patirties.
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