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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Będąca ciężkim metalem rtęć to bardzo niebezpieczny środek zanieczyszczający. 
Natychmiast po przeniknięciu do środowiska naturalnego bardzo łatwo się w nim 
rozprzestrzenia, mogąc także przekształcać się w jeszcze bardziej niebezpieczny związek, 
jakim jest rtęć metylowa. Związek ten odkłada się w łańcuchu pokarmowym, w większości 
gromadząc się ostatecznie w spożywanych przez ludzi rybach. Po uwolnieniu rtęć stanowi 
przez długi czas znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i środowiska
naturalnego. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że społeczne koszty w zakresie zdrowia 
publicznego i zniszczenia środowiska prawdopodobnie znacznie przekraczają poprzednio 
szacowane wartości.

Rtęć i jej związki mają wpływ na centralny układ nerwowy, nerki i wątrobę, mogąc zaburzać 
procesy autoimmunologiczne, wywoływać drgawki, osłabiać wzrok i słuch, powodować 
paraliż, bezsenność i brak równowagi emocjonalnej. Związki rtęci przenikają przez barierę 
łożyskową, mogąc powodować wady rozwojowe na etapie życia płodowego, jak również 
zaburzenia koncentracji i opóźnienia rozwoju w okresie dzieciństwa. Nawet niskie dawki 
związków zawierających rtęć mogą mieć poważne ujemne skutki dla rozwoju 
neurologicznego, a ostatnio odkryto ich potencjalnie szkodliwe działanie na układ krążenia, 
odpornościowy i rozrodczy.

Rtęć jest używana obecnie w procesach przemysłowych, np. w przemyśle chloro-alkalicznym 
i rzemiośle oraz w małych kopalniach złota. Metal ten znajduje się także w znacznej liczbie 
sprzedawanych na całym świecie produktów konsumenckich. Przykłady tych produktów to 
lampy fluorescencyjne, komponenty elektryczne, urządzenia pomiarowe i amalgamaty 
dentystyczne. W UE metal ten jest jednak głównie uwalniany do środowiska naturalnego w 
wyniku spalania paliw kopalnych, szczególnie węgla. Rtęć to bardzo ruchliwy metal, który 
bez trudu może przemieszczać się na duże odległości. Rozprzestrzenianie się rtęci stanowi 
problem ogólnoświatowy, więc należy pilnie przyjąć znaczące środki.

Przedstawiona przez Komisję na początku 2005 r. strategia dotycząca rtęci została zatem 
przyjęta z prawdziwym zadowoleniem. Działanie 5 tej strategii nawołuje do „stopniowego 
zaprzestania wywozu rtęci ze Wspólnoty”. Jest to szczególnie ważne, ponieważ UE jest 
największym eksporterem rtęci na świecie. Na 3600 ton rtęci w skali światowej, około 1000 
ton czystej rtęci rocznie wywożonych jest z terenu UE. Większość tej rtęci dociera ostatecznie 
do krajów rozwijających się, w których zarządzanie i kontrola są mniej surowe. Prowadzi to 
do znacznego ryzyka skażenia pracowników i społeczności lokalnych. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu 
rtęci metalicznej został przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 26 
października 2006 r. Wniosek ten stanowi ważny początek, a jednocześnie ważny sygnał dla 
reszty świata, że UE gotowa jest przyjąć na szczeblu międzynarodowym odpowiedzialność za 
wiele przypadków celowego uwalniania rtęci i jej stosowania.

Wniosek zawiera jednak pewne słabe punkty, które należy poprawić. Proponowane zmiany 
mają na celu przekształcenie rozporządzenia w prawdziwe narzędzie do ograniczenia 
ogólnoświatowej puli rtęci.
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W związku z tym sprawozdawca proponuje cały szereg poprawek, odnoszących się głównie 
do następujących punktów:

- rozszerzenie zakazu wywozu, tak by objąć nim związki rtęci,
- rozszerzenie zakazu wywozu, tak by objąć nim produkty zawierające rtęć, podlegające 

ograniczeniom we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu na terenie UE,
- zakaz wywozu rtęci metalicznej, związków rtęci i produktów zawierających rtęć należy 

wprowadzić niezwłocznie, najpóźniej do 1 stycznia 2008 r.,
- wprowadzenie zakazu przywozu rtęci metalicznej i związków rtęci, 
- stworzenie systemu monitorowania handlu rtęcią na terenie Wspólnoty, a także handlu z 

krajami trzecimi, co poprawiłoby przejrzystość i zwiększyło przepływ informacji dla 
zainteresowanych podmiotów,

- udzielenie odpowiedniej pomocy odnośnym krajom rozwijającym się oraz krajom o 
gospodarce będącej w okresie transformacji należy w celu przyspieszenia ich 
przestawienia się na technologie bezrtęciowe i ostatecznego zaprzestania uwalniania i 
stosowania rtęci.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 4 preambuły

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej ze Wspólnoty, aby istotnie 
zmniejszyć globalną podaż tego pierwiastka.

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej i związków rtęci ze Wspólnoty, 
aby istotnie zmniejszyć globalną podaż tego 
pierwiastka. Państwa członkowskie, zgodnie 
z art. 176 Traktatu WE, powinny mieć 
prawo do wprowadzania szerszych i 
surowszych ograniczeń.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres zakazu, obejmując nim również związki rtęci, tak aby uzyskać 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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znaczne zmniejszenie ogólnej puli rtęci. Państwa członkowskie muszą mieć prawo do 
nakładania bardziej rygorystycznych zakazów.

Poprawka 2
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Należy również zakazać wywozu 
produktów zawierających rtęć, 
podlegających ograniczeniom w stosowaniu 
i obrocie na terenie UE. Komisja winna 
sporządzić zbiorczą listę odnośnych 
produktów, którą należy co roku 
aktualizować na podstawie rozwoju 
wypadków objętych prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres zakazu, obejmując nim również produkty zawierające rtęć, 
podlegające ograniczeniom w stosowaniu i wprowadzaniu do obrotu na terenie UE, tak aby 
uzyskać znaczne zmniejszenie ogólnej puli rtęci. Ze względu na przejrzystość produkty te 
należy umieścić na zbiorczej liście, corocznie aktualizowanej przez Komisję.

Poprawka 3
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) W celu poprawy ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia publicznego w UE 
należy zakazać przywozu rtęci metalicznej i 
związków rtęci.

Uzasadnienie

W celu lepszej ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego oraz skuteczniejszego 
zarządzania podażą i popytem rtęci należy wprowadzić zakaz przywozu rtęci metalicznej i 
związków rtęci.

Poprawka 4
Punkt 8 a preambuły (nowy)

(8a) Państwa członkowskie powinny 
dostarczać informacje dotyczące rtęci 
przywożonej, wywożonej lub sprzedawanej 
między krajami we Wspólnocie, 
umożliwiając tym samym dokonanie w 
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odpowiednim czasie oceny skuteczności 
tego instrumentu.

Uzasadnienie

Potrzebne są niezwłocznie lepsze dane dotyczące przepływu handlowego zgodnie ze 
sprawozdaniem UNEP w sprawie informacji dotyczących podaży, handlu i popytu na rtęć, z 
listopada 2006 r. W ten sposób odnośne informacje zostaną udostępnione także do celów 
porównawczych w procesie przeglądu, do wykazania zmian na rynkach itd.

Poprawka 5
Punkt 11 a preambuły (nowy)

(11a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny udzielać wsparcia technicznego 
bezpośrednio krajom rozwijającym się oraz 
krajom o gospodarce będącej w okresie 
transformacji albo też pośrednio poprzez 
wspieranie projektów organizacji 
pozarządowych, a szczególnie pomocy 
ułatwiającej przejście na bezrtęciowe 
technologie alternatywne i ostateczne 
stopniowe zaniechanie wykorzystywania i 
uwalniania rtęci i jej związków.

Uzasadnienie

W bliskiej perspektywie czasowej, zakaz wywozu rtęci mógłby mieć poważne ujemne skutki 
dla krajów rozwijających się i dla gospodarek będących w okresie transformacji, na przykład 
wtedy, gdy rtęć używana jest nadal w rzemieślniczym wydobyciu złota. Potrzebna jest zatem 
pomoc UE w celu ułatwienia przejścia na technologie bezrtęciowe.

Poprawka 6
Artykuł 5 ustęp 1

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi sektorami przemysłu. 

Najpóźniej do dnia 1 lipca 2010 r. Komisja 
zorganizuje wstępną wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
organizacjami pozarządowymi i 
zainteresowanymi sektorami przemysłu.

Uzasadnienie

Wymianą informacji należy także objąć organizacje pozarządowe. Należy wspólnie wyznaczyć 
dokładną datę posiedzenia zainteresowanych stron, na którym dokonany zostanie przegląd 
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nowych informacji i doświadczeń, zgodnie z danymi przedstawionymi przez państwa 
członkowskie w myśl zmienionego art. 6.

Poprawka 7
Artykuł 5 ustęp 2

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potencjalna potrzeba 
rozszerzenia zakazu wywozu na związki 
rtęci i produkty zawierające rtęć, potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na rtęć 
metaliczną z innych źródeł oraz potrzeba 
limitów czasowych dotyczących 
składowania w instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

Wymiana ta oparta będzie na zebranych 
dotychczas informacjach i w jej ramach 
zostanie także zbadana potencjalna potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na rtęć 
metaliczną z innych źródeł oraz potrzeba 
limitów czasowych dotyczących 
składowania w instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność z poprzednimi zmienionymi artykułami. 

Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
państwa członkowskie poinformują Komisję 
o stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Na wniosek 
Komisji państwa członkowskie przekażą te 
informacje wcześniej niż w terminie 
określonym w ust. 1.

2. Państwa członkowskie sporządzają rejestr 
nabywców i sprzedawców rtęci i jej 
związków oraz podmiotów nimi 
handlujących i gromadzą odnośne 
informacje. Co dwa lata, najpóźniej 6 
miesięcy po zakończeniu odnośnego 
okresu, poinformują one Komisję o 
stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Informacje te 
przedstawiane są w postaci określonej przez 
Komisję. Pierwszy pakiet informacji, 
obejmujący lata 2007-2008, zostanie 
dostarczony Komisji najpóźniej do 30 
czerwca 2009 r. Komisja opublikuje te dane 
w postaci zwięzłego sprawozdania w ciągu 
roku od dostarczenia ich przez państwa 
członkowskie, najpóźniej do 30 czerwca 
2010 r.
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Uzasadnienie

Potrzebne są niezwłocznie lepsze dane dotyczące przepływu handlowego zgodnie ze 
sprawozdaniem UNEP w sprawie informacji dotyczących podaży, handlu i popytu na rtęć, z 
listopada 2006 r. W ten sposób odnośne informacje zostaną udostępnione także do celów 
porównawczych w procesie przeglądu, do wykazania zmian na rynkach itd.

Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 1

1. Komisja oceni wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia we Wspólnocie i jego wpływ 
na rynek wspólnotowy, biorąc pod uwagę 
informacje, o których mowa w art. 6.

1. Komisja oceni wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia we Wspólnocie i jego wpływ 
na rynek wspólnotowy, biorąc pod uwagę 
informacje, o których mowa w art. 5 i 6.

Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

2. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. W 
razie potrzeby do sprawozdania dołączone 
zostaną wnioski w sprawie zmiany 
odnośnych przepisów tego rozporządzenia..

Uzasadnienie

W celu zapewnienia kontynuacji działań po zebraniu informacji przy pomocy procesów 
przedstawionych w art. 5 i 6, Komisja winna przedstawić sprawozdanie zawierające 
ewentualnie wnioski w sprawie przeglądu.

Poprawka 11
Artykuł 8

Co najmniej rok przed terminem 
określonym w art. 1 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wielostronnych 
działań i negocjacji dotyczących rtęci, 
oceniając w szczególności spójność 
harmonogramu i zakresu środków 
określonych w niniejszym Rozporządzeniu z 
rozwojem sytuacji na scenie 

Najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
wielostronnych działań i negocjacji 
dotyczących rtęci, oceniając w szczególności 
spójność środków określonych w niniejszym 
Rozporządzeniu z rozwojem sytuacji na 
scenie międzynarodowej.
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międzynarodowej.

Poprawka 12
Artykuł 8 a (nowy) ustęp 1

Artykuł 8a
Uwzględniając w szczególności potrzeby 
zainteresowanych krajów rozwijających się 
i krajów o gospodarce będącej w okresie 
transformacji, Komisja Europejska i 
państwa członkowskie współpracują w 
zakresie promowania wsparcia 
technicznego łącznie ze szkoleniami na 
rzecz rozwoju infrastruktury, zdolności i 
wiedzy niezbędnych do poczynienia 
postępów przy przejściu na bezrtęciowe 
technologie alternatywne i stopniowego 
całkowitego zaprzestania wykorzystywania i 
uwalniania rtęci i jej związków.

Uzasadnienie

W bliskiej perspektywie czasowej, zakaz wywozu rtęci mógłby mieć poważne ujemne skutki 
dla krajów rozwijających się i dla gospodarek będących w okresie transformacji, na przykład 
wtedy, gdy rtęć używana jest nadal w rzemieślniczym wydobyciu złota, i potrzebna jest pomoc 
UE na rzecz ułatwienia przejścia na technologie bezrtęciowe. Treść tej poprawki zapożyczona 
jest z nowego wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów.

Poprawka 13
Artykuł 8 a (nowy) ustęp 2

Komisja i państwa członkowskie rozważą 
również udzielenie poparcia organizacjom 
pozarządowym, które były szczególnie 
skuteczne w świadczeniu tego rodzaju 
usług.

Uzasadnienie

Można wziąć pod uwagę skierowanie pomocy również za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, posiadających znaczne doświadczenie w tego rodzaju pracy.
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