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ĪSS PAMATOJUMS

Smagais metāls dzīvsudrabs ir ļoti bīstama piesārņojoša viela. Nokļūstot apkārtējā vidē, 
dzīvsudrabs viegli izplatās un var pārveidoties daudz bīstamākā savienojumā —
metildzīvsudrabā. Šis savienojums uzkrājas barības ķēdē un var nokļūt zivīs, kuras lieto 
pārtikā cilvēki. Ja dzīvsudrabs ir nonācis apkārtējā vidē, tas tuvākajā nākotnē apdraud cilvēku 
veselību un dzīvniekus, kā arī vidi. Arvien biežāk nākas secināt, ka sabiedrības izdevumi par 
cilvēku veselībai un videi nodarīto kaitējumu ir lielāki, nekā tika iepriekš uzskatīts.

Dzīvsudrabs un tā savienojumi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, bojā nieres un aknas, tas 
var radīt autoimūno procesu traucējumus, izraisīt trīci, vājināt redzi un dzirdi, izraisīt paralīzi, 
bezmiegu un emocionālu nestabilitāti. Dzīvsudraba savienojumus neaiztur placenta, un tie var 
izraisīt augļa attīstības traucējumus embrionālās attīstības laikā, kā arī bērna nespēju 
koncentrēt uzmanību un attīstības aizkavēšanos. Pat neliels daudzums dzīvsudraba, kurš ir 
savienojumos, var nopietni ietekmēt neiroloģisko attīstību un tam var būt kaitīga ietekme uz 
sirds un asinsvadu sistēmu, imūnsistēmu un reproduktīvo sistēmu.

Mūsdienās dzīvsudrabu izmanto rūpnieciskos procesos, piemēram, hlora-sārmu rūpniecībā, kā 
arī amatniecībā, iegūstot nelielu daudzumu zelta. Dzīvsudrabs ir arī daudzos tirdzniecībā 
esošos patēriņa produktos visā pasaulē. Tas ir tādos produktos kā, piemēram, dienasgaismas 
spuldzēs, elektroizstrādājumos, mērierīcēs un zobu amalgamā. Tomēr Eiropas Savienībā 
dzīvsudrabs nonāk vidē galvenokārt no fosilā kurināmā, it īpaši akmeņogļu sadegšanas 
rezultātā. Dzīvsudrabs ir viegli pārvietojams metāls un to var pārvadāt lielos attālumos.
Dzīvsudraba izplatīšanās ir globāla problēma, un ir nepieciešams veikt stingrus pasākumus.

Tāpēc ļoti tika atzinīgi novērtēta 2005. gada sākumā pieņemtā Komisijas stratēģiju attiecībā 
uz dzīvsudrabu. Stratēģijas 5. darbība paredz pakāpeniski pārtraukt dzīvsudraba eksportu no 
Kopienas. Tas ir ļoti svarīgs punkts, jo ES ir pasaulē lielākā dzīvsudraba eksportētāja. Katru 
gadu ES eksportē aptuveni 1000 tonnas neattīrīta dzīvsudraba no kopējā piedāvājuma 3600 
tonnas dzīvsudraba. Lielākā daļa dzīvsudraba nonāk jaunattīstības valstīs, kurās 
apsaimniekošanas un kontroles pasākumi nav pietiekami stingri. Tas rada saindēšanās risku 
strādniekiem un vietējām kopienām.

Priekšlikumu regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu 
nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei 2006. gada 26. oktobrī. Priekšlikums ir nozīmīga 
procesa sākums un vienlaikus sniedz svarīgu apliecinājumu visai pasaulei, ka ES ir gatava 
uzņemties starptautisku atbildību par dzīvsudraba ražošanu un tirdzniecību, kā arī par tā 
izmantošanu.
Tomēr priekšlikumā ir dažas nepilnības, kuras ir nepieciešams novērst. Ierosinātā grozījuma 
mērķis ir padarīt regulu par patiesi iedarbīgu instrumentu, lai samazinātu apritē esošā 
dzīvsudraba kopējo daudzumu.

Attiecībā uz to atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus grozījumus, kuri galvenokārt attiecas 
uz šādiem punktiem:

- eksporta aizlieguma paplašināšana, iekļaujot dzīvsudraba savienojumus,
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- eksporta aizlieguma paplašināšana, iekļaujot dzīvsudrabu saturošus ražojumus, uz kuriem 
attiecas izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumi ES,

- metāliskā dzīvsudraba, dzīvsudraba savienojumu un dzīvsudrabu saturošu ražojumu 
aizliegums ir jāievieš iespējami īsā laikā – vēlākais no 2008. gada 1. janvāra,

- jāievieš metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu importa aizliegums,
- jāievieš sistēma, lai pārraudzītu dzīvsudraba tirdzniecību Kopienā un arī ar trešām 

valstīm; tas uzlabotu pārredzamību un sniegtu plašāku informāciju attiecīgajiem 
uzņēmumiem,

- jānodrošina atbilstoša palīdzība tām jaunattīstības valstīm, kuras ietekmē dzīvsudraba 
nonākšana apritē, kā arī pārejas ekonomikas valstīm, lai paātrinātu pāreju uz 
tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvsudrabu, un pārtrauktu dzīvsudraba nonākšanu apritē 
un tā izmantošanu.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba 
piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegums 
no Kopienas.

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba 
piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba 
savienojumu eksporta aizliegums no 
Kopienas. Dalībvalstīm jābūt tiesībām 
piemērot visaptverošākus un stingrākus 
aizliegumus saskaņā ar EK līguma 176. 
pantu.

Pamatojums

Aizliegumu ir nepieciešams paplašināt, iekļaujot tajā arī dzīvsudraba savienojumus, lai 
būtiski samazinātu apritē esošā dzīvsudraba kopējo daudzumu. Dalībvalstīm jābūt tiesībām 
piemērot stingrākus aizliegumus.

Grozījums Nr.t 2
4.a apsvērums (jauns)

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(4a) Jāaizliedz arī eksportēt dzīvsudrabu 
saturošus produktus, uz kuriem attiecas 
izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumi 
ES. Komisijai jāizstrādā vienots saraksts ar 
attiecīgajiem produktiem un tas ik gadu 
jāatjauno, pamatojoties uz izmaiņām 
Kopienas tiesību aktos.  

Pamatojums

ir nepieciešams paplašināt, iekļaujot arī dzīvdsudrabu saturošus produktus, uz kuriem 
attiecas izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumi ES, lai būtiski samazinātu apritē esošā 
dzīvsudraba kopējo daudzumu. Pārredzamības nolūkā šie produkti ir jāapkopo vienotā 
sarakstā, kurš Komisijai ik gadu jāatjauno.

Grozījums Nr. 3
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Jāaizliedz metāliskā dzīvsudraba un 
dzīvsudraba savienojumu imports, lai 
uzlabotu vides un sabiedrības veselības 
aizsardzību ES.

Pamatojums

Lai uzlabotu vides un sabiedrības veselības aizsardzību ES, kā arī efektīvāk pārraudzītu 
dzīvsudraba piedāvājumu un pieprasījumu, jāievieš metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba 
savienojumu importa aizliegums.

Grozījums Nr. 4
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Dalībvalstīm jāsniedz informācija par 
dzīvsudrabu, kuru importē vai eksportē, vai 
tirgo Kopienā, lai ļautu savlaicīgi novērtēt 
instrumenta efektivitāti.

Pamatojums

Nekavējoties nepieciešama plašāka informācija par dzīvsudraba tirdzniecību, kā norādīts 
ANO Vides programmas 2006. gada novembra ziņojumā par dzīvsudraba piedāvājumu, 
tirdzniecību un pieprasījumu. Tādējādi attiecīgā informācija  būs pieejama arī salīdzināšanas 
nolūkā pārskata procesā, lai atspoguļotu izmaiņas tirgū un citas izmaiņas.
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Grozījums Nr. 5
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina tieša tehniskā palīdzība 
jaunattīstības valstīm un valstīm pārejas 
periodā vai jāsniedz netieša palīdzība, 
atbalstot nevalstisko organizāciju (NVO) 
projektus, un it īpaši jāsniedz palīdzība, lai 
sekmētu pāreju uz alternatīvām 
tehnoloģijām, kurās neizmanto 
dzīvsudrabu, un lai sekmētu  atteikšanos no 
dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu 
izmantošanas un laišanas tirgū.

Pamatojums

Dzīvsudraba eksporta aizliegumam varētu būt ievērojama īslaicīga negatīva ietekme 
jaunattīstības valstīs un pārejas ekonomikas valstīs, kurās dzīvsudrabu joprojām izmanto, 
piemēram, amatniecībā, iegūstot nelielu daudzumu zelta. Tāpēc ir nepieciešama ES palīdzība, 
lai sekmētu pāreju uz tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvsudrabu.

Grozījums Nr. 6
5. panta 1. daļa

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajiem uzņēmumiem.

Komisija organizē pirmo informācijas 
apmaiņu ar dalībvalstīm, NVO un 
attiecīgajiem uzņēmumiem ne vēlāk kā līdz 
2010. gada 1. jūlijam.

Pamatojums

informācijas apmaiņā. Nepieciešams noteikt precīzu datumu attiecīgo uzņēmumu sanāksmei, 
lai pārskatītu informāciju un jaunāko pieredzi, kā ziņojušas dalībvalstis, pamatojoties uz 
grozīto 6. pantu.

Grozījums Nr. 7
5. panta 2. daļa

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši
noskaidro iespējamo vajadzību paplašināt 
eksporta aizliegumu, to attiecinot arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem un produktiem, 
kas satur dzīvsudrabu, iespējamo vajadzību 
paplašināt glabāšanas pienākumu, to 

Šī informācijas apmaiņa balstās uz 
informāciju, kas apkopota līdz šim, un arī 
noskaidro iespējamo vajadzību paplašināt 
eksporta aizliegumu, to attiecinot arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem un produktiem, 
kas satur dzīvsudrabu, iespējamo vajadzību 
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attiecinot arī uz metālisku dzīvsudrabu no 
citiem izcelsmes avotiem, un glabāšanas 
termiņu ierobežojumus glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai.

paplašināt glabāšanas pienākumu, to 
attiecinot arī uz metālisku dzīvsudrabu no 
citiem izcelsmes avotiem, un glabāšanas 
termiņu ierobežojumus glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai.

Pamatojums

Lai būtu saskaņa ar iepriekš grozītajiem pantiem. 

Grozījums Nr. 8
6. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 30.
novembrī sniedz Komisijai informāciju par 
šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu 
to teritorijā. Pēc Komisijas pieprasījuma 
dalībvalstīm šī informācija jāsniedz drīzāk 
par šā punkta pirmajā daļā noteikto 
termiņu.

2. Dalībvalstis sagatavo sarakstu ar 
dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu 
pircējiem, pārdevējiem un tirgotājiem, kā 
arī apkopo attiecīgo informāciju.  Tās
sniedz Komisijai informāciju par šīs regulas 
piemērošanu un ietekmi uz tirgu to teritorijā 
katru otro gadu – vēlākais 6 mēnešus pēc 
attiecīgā perioda beigām. Informācija 
jāsniedz tādā veidā, kādu noteikusi 
Komisija. Pirmais informācijas kopums 
attiecas uz 2007.–2008. gadu un to iesniedz 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
30. jūnijam. Komisija publicē informāciju 
īsā ziņojumā viena gada laikā pēc tās 
saņemšanas no dalībvalstīm, bet ne vēlāk 
kā līdz 2010. gada 30. jūnijam.

Pamatojums

Nekavējoties nepieciešama plašāka informācija par dzīvsudraba tirdzniecību, kā norādīts 
ANO Vides programmas 2006. gada novembra ziņojumā par dzīvsudraba piedāvājumu, 
tirdzniecību un pieprasījumu. Tādējādi attiecīgā informācija būs pieejama arī salīdzināšanas 
nolūkā pārskata procesā, lai atspoguļotu izmaiņas tirgū un citas izmaiņas.

Grozījums Nr. 9
7. panta 1. punkts

1. Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu 
un ietekmi uz tirgu Kopienā, ņemot vērā 6. 

1. Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu 
un ietekmi uz tirgu Kopienā, ņemot vērā 5. 
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pantā minēto informāciju. un 6. pantā minēto informāciju.

Grozījums Nr. 10
7. panta 2. punkts

2. Ne vēlāk kā 2015. gada 30. jūnijā
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. jūnijam
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ziņojumu, ja 
vajadzīgs, papildina ar priekšlikumiem šīs 
regulas attiecīgo noteikumu pārskatīšanai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu tās informācijas pārraudzību, kura apkopota, ņemot vērā 5. un 6. panta 
noteikumus, Komisijai jāsniedz ziņojums ar priekšlikumiem regulas pārskatīšanai, ja tas ir 
nepieciešams.

Grozījums Nr. 11
8. pants

8. Vismaz vienu gadu pirms 1. pantā 
noteiktā termiņa Komisija sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
dzīvsudraba problēmai veltīto daudzpusējo 
pasākumu un sarunu rezultātiem, jo īpaši 
novērtējot šajā regulā noteikto termiņu un 
pasākumu atbilstību attiecīgajām 
starptautiskajām norisēm.

8. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
31. decembrim Komisija sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
dzīvsudraba problēmai veltīto daudzpusējo 
pasākumu un sarunu rezultātiem, jo īpaši 
novērtējot šajā regulā noteikto termiņu un 
pasākumu atbilstību attiecīgajām 
starptautiskajām norisēm.

Grozījums Nr. 12
8.a panta 1. daļa (jauna)

8.a pants
Komisija un dalībvalstis sadarbojas, jo īpaši 
ņemot vērā attiecīgo jaunattīstības valstu 
un pārejas ekonomikas valstu vajadzības, 
tehniskās palīdzības, tostarp apmācības 
sekmēšanā, lai attīstītu infrastruktūru, 
kapacitāti un kompetenci, kuras ir 
nepieciešamas, lai sekmētu pāreju uz 
alternatīvām tehnoloģijām, kurās 
neizmanto dzīvsudrabu, un pilnībā atteiktos 
no dzīvsudraba un dzīvsudraba 
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savienojumu izmantošanas un laišanas 
tirgū.

Pamatojums

Dzīvsudraba eksporta aizliegumam varētu būt ievērojama īslaicīga negatīva ietekme 
jaunattīstības valstīs un pārejas ekonomikas valstīs, kurās dzīvsudrabu joprojām izmanto, 
piemēram, zelta iegūšanā amatniecībā, un ES palīdzība ir nepieciešama, lai sekmētu pāreju 
uz tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvsudrabu. Šā grozījuma formulējums ir aizgūts no jaunā 
priekšlikuma regulai par bīstamu ķimikāliju eksportu un importu.

Grozījums Nr. 13
8.a panta 2. daļa (jauna)

Komisija un dalībvalstis apsver palīdzības 
sniegšanu tām NVO, kuras ir pierādījušas, 
ka ir īpaši efektīvas šāda veida darbu 
veikšanā.

Pamatojums

Varētu apsvērt palīdzības sniegšanu, izmantojot tās NVO, kurām ir ievērojama praktiska 
pieredze šādos darbos.
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