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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Mercurul, metal greu, este un poluant extrem de periculos. Odată eliberat în mediul 
înconjurător, el se răspândeşte extrem de uşor şi se poate tranforma într-un compus şi mai 
periculos, mercurul metilic. Această substanţă pătrunde în lanţul alimentar, cel mai adesea în 
peşte. Când este răspândit în mediu, mercurul devine rapid o ameninţare serioasă pentru 
sănătatea umană, animală şi pentru mediu. Există dovezi din ce în ce mai concludente că 
preţul plătit de societate pentru sănătatea publică şi din cauza distrugerii mediului sunt 
probabil mai mari decât ceea ce se prevăzuse.

Mercurul şi compuşii săi afectează sistemul nervos central, rinichii şi ficatul şi pot perturba 
procesele imunitare, cauza frisoane, perturba vederea şi auzul, provoca paralizie, insomnie şi 
instabilitate emoţională. Compuşii mercurului pătrund în placentă, putând periclita 
dezvoltarea fătului şi cauza deficienţe ale atenţiei şi întârzieri de dezvoltare în timpul 
copilăriei.  Chiar şi în doze reduse, compuşii mercurului pot avea efecte negative grave asupra 
dezvoltării sistemului nervos; s-a arătat recent că acesta poate avea efecte nocive şi asupra 
sistemului cardiovascular, a celui imunitar şi a celui de reproducere. 

Mercurul se foloseşte astăzi în procese industriale precum industria cloralcanilor şi, de 
manieră artizanală şi la scară mică, în cea de extragere a aurului. El se regăseşte, de asemenea, 
într-un număr semnificativ de produse de consum, vândute în întreaga lume.  Câteva exemple 
ar fi: lămpile fluorescente, componentele electrice, echipamentele de măsurare şi amalgamele 
dentare. În UE, mercurul se răspândeşte în mediu cu precădere în urma arderii combustibililor 
fosili, în special a cărbunelui. El este un metal extrem de mobil şi se poate răspândi pe arii 
largi. Răspândirea mercurului constituie o problemă globală şi luarea unor măsuri adecvate 
este imperios necesară.

De aceea, strategia propusă de Comisie la începutul anului 2005 a fost foarte binevenită. A 
cincea acţiune din cadrul acestei strategii este „încetarea treptată a exporturilor de mercur din 
Comunitate“. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că UE este cel mai mare 
exportator de mercur din lume. Aproximativ 1000 de tone de mercur brut este exportat în 
fiecare an din UE, dintr-un total de 3600 de tone la nivel global. Cea mai mare parte din 
această cantitate ajunge în ţările în curs de dezvoltare, unde gestionarea şi controlul sunt mai 
puţin stricte, ceea ce reprezintă un risc semnificativ de contaminare a lucrătorilor şi a 
comunităţilor locale. 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea 
exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia a fost transmisă 
Parlamentului European şi Consiliului la 26 octombrie 2006. Această propunere constituie un 
început salutar, transmiţând în acelaşi timp un mesaj important restului lumii, anume că UE 
este dispusă să-şi recunoască la nivel internaţional responsabilitatea pentru răspândirea şi 
utilizarea mercurului în lume.

Cu toate acestea, propunerea are şi unele puncte slabe, care trebuie remediate. Modificările 
sugerate au drept scop transformarea acestui regulament într-un veritabil instrument de 
reducere a cantităţii globale de mercur.



PE 384.286v02-00 4/10 AD\659219RO.doc

RO

Raportorul propune, în acest sens, o serie de amendamente care se referă în principal la 
următoarele puncte:

- o extindere a domeniului interdicţiei de export, care să se aplice şi compuşilor mercurului.
- o extindere a domeniului interdicţiei de export, care să se aplice şi produselor conţinând 

mercur şi făcând obiectul unor restricţii de utilizare şi comercializare pe teritoriul UE.
- Interdicţia de a exporta mercur metalic, compuşi ai mercurului şi produse conţinând 

mercur trebuie implementată cât mai curând, cel târziu la 1 ianuarie 2008.
- Ar trebui interzise importurile de mercur metalic şi compuşi ai mercurului. 
- Crearea unui sistem de monitorizare a comerţului cu mercur în interiorul Comunităţii, dar 

şi a celui cu ţările terţe, ceea ce ar îmbunătăţi transparenţa şi ar creşte fluxul de informaţii 
pentru actorii implicaţi.

- Ar trebui să se ofere asistenţă adecvată ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor în tranziţie 
afectate, pentru a accelera trecerea la o tehnologie fără mercur şi la eliminarea totală a 
răspândirii şi utilizării acestuia.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 4

(4) Trebuie interzis exportul mercurului 
metalic din Comunitate pentru a reduce în 
mod semnificativ oferta mondială de mercur.

(4) Trebuie interzis exportul de mercur 
metalic şi de compuşi ai mercurului din 
Comunitate pentru a reduce în mod 
semnificativ oferta mondială de mercur. 
Statele membre ar trebui să aibă dreptul de 
a impune interdicţii mai cuprinzătoare şi 
mai stricte, în conformitate cu articolul 176 
din Tratatul CE.

Justificare

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to 
achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the 
right to impose more stringent bans.

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Amendamentul 2
Considerentul 4 a (nou)

(4a) Ar trebui, de asemenea, interzis 
exportul de produse care conţin mercur şi 
care fac obiectul unor restricţii în ceea ce 
priveşte utilizarea şi distribuirea pe 
teritoriul UE. Comisia ar trebui să 
întocmească o listă consolidată a 
produselor în cauză care să fie actualizată 
în fiecare an, în funcţie de evoluţia 
dreptului comunitar.  

Justificare

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, 
which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach 
substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency, these products should 
be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission.

Amendamentul 3
Considerentul 7a (nou)

(7a) Ar trebui interzis importul de mercur 
metalic şi de compuşi ai mercurului pentru 
a îmbunătăţii protecţia mediului şi 
sănătatea publică în UE.

Justificare

To protect the environment and public health in the EU better, and to manage the supply and 
demand of mercury more effectively, a ban on imports of metallic mercury and mercury 
compounds should be introduced.

Amendamentul 4
Considerentul 8a (nou)

(8a) Statele membre ar trebui să furnizeze 
informaţii privind mercurul care intră sau 
părăseşte Comunitatea sau care face 
obiectul unor schimburi intracomunitare, 
pentru a se putea face o evaluare în timp 
util a eficienţei instrumentului.
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Justificare

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, 
trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant 
information will be made available also for comparative purposes at the review process, to 
demonstrate changes in the markets etc.

Amendamentul 5
Considerentul 11a (nou)

(11a) Ar trebui să se asigure asistenţă 
tehnică ţărilor în curs de dezvoltare şi 
ţărilor cu economii în tranziţie, direct, de 
către Comisie şi de statele membre sau, 
indirect, prin sprijinirea proiectelor 
organizaţiilor neguvernamentale (ONG), în 
special asistenţă care să faciliteze trecerea 
la tehnologii alternative fără mercur şi 
eliminarea definitivă a utilizării şi 
evacuării de mercur şi de compuşi ai 
mercurului.

Justificare

The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries 
and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in 
artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the 
transition to mercury-free technologies.

Amendamentul 6
Articolul 5 primul paragraf

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi industriile 
vizate.

Comisia organizează un prim schimb de 
informaţii între statele membre, ONG-uri şi 
industriile implicate până cel târziu la 1 
iulie 2010.

Justificare

The exchange of information should also include NGOs. A specific date needs to be agreed 
for the stakeholder meeting to review new data and experiences, as reported by the Member 
States on the basis of Article 6 as amended.

Amendamentul 7
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Articolul 5 al doilea paragraf

Aceste schimb de informaţii vizează, în 
special, analizarea eventualei necesităţi de 
extindere a interdicţiei de export la compuşi 
ai mercurului şi la produsele care conţin 
mercur, de extindere a obligaţiei de 
depozitare la mercurul metalic din alte surse, 
precum şi de stabilire a unor termene limită 
în ceea ce priveşte depozitarea într-un loc 
destinat şi dotat în mod special pentru 
depozitarea temporară a mercurului metalic.

Acest schimb se bazează pe informaţii 
colectate până la acea dată şi, de asemenea,
vizează analizarea eventualei necesităţi de 
extindere a obligaţiei de depozitare la 
mercurul metalic din alte surse, precum şi de 
stabilire a unor termene limită în ceea ce 
priveşte depozitarea într-un loc destinat şi 
dotat în mod special pentru depozitarea 
temporară a mercurului metalic.

Justificare

For consistency with previous amended articles.

Amendamentul 8
Articolul 6 alineatul (2)

2. Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2014, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 
membre prezintă aceste informaţii înainte 
de data stabilită în primul paragraf.

2. Statele membre întocmesc un registru al 
cumpărătorilor, vânzătorilor şi 
comercianţilor de mercur, minereu de 
cinabru şi compuşi de mercur şi colectează 
informaţiile pertinente. Ele informează 
Comisia în legătură cu aplicarea prezentului 
regulament în teritoriul lor şi cu efectele 
asupra pieţei, din doi în doi ani, în termen 
de 6 luni de la sfârşitul perioadei acoperite.
Informaţiile sunt furnizate în formatul 
stabilit de Comisie. Primul set de informaţii 
acoperă anii 2007-2008 şi trebuie pus la 
dispoziţia Comisiei până la 30 iunie 2009.
Comisia publică informaţiile într-un raport 
concis în termen de un an de la furnizarea 
acestora de către statele membre şi nu mai 
târziu de 30 iunie 2010.

Justificare

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, 
trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant 
information will be made available also for comparative purposes at the review process, to 
demonstrate changes in the markets etc.
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Amendamentul 9
Articolul 7 alineatul (1)

1. Comisia evaluează aplicarea prezentului 
regulament în Comunitate şi efectele 
acestuia asupra pieţei comunitare, ţinând 
seama de informaţiile menţionate la 
articolul 6.

1. Comisia evaluează aplicarea prezentului 
regulament în Comunitate şi efectele 
acestuia asupra pieţei comunitare, ţinând 
seama de informaţiile menţionate la 
articolele 5 şi 6.

Amendamentul 10
Articolul 7 alineatul (2)

2. Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului până la 30 iunie 
2015.

2. Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului până la 30 iunie 
2012. Raportul este însoţit, dacă este 
necesar, de propuneri de revizuire a 
dispoziţiilor relevante din prezentul 
regulament.

Justificare

To ensure a follow-up of the information collected through the processes stated in articles 5 
and 6, a report should be submitted by the Commission with proposals for revision if 
necessary.

Amendamentul 11
Articolul 8

8. Cu cel puţin un an înainte de data 
prevăzută la articolul 1, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European şi 
Consiliului privind progresul înregistrat în 
activităţile şi negocierile multilaterale 
privind mercurul, evaluând în special 
coerenţa dintre calendarul şi domeniul de 
aplicare a măsurilor stabilite în prezentul 
regulament şi evoluţiile de pe plan 
internaţional.

8. Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului până la 31 
decembrie 2009 privind progresul înregistrat 
în activităţile şi negocierile multilaterale 
privind mercurul, evaluând în special 
coerenţa dintre măsurile stabilite în 
prezentul regulament şi evoluţiile de pe plan 
internaţional.

Amendamentul 12
Articolul 8a (nou)

Articolul 8a



AD\659219RO.doc 9/10 PE 384.286v02-00

RO

Comisia şi statele membre, luând în 
considerare în special nevoile ţărilor în 
curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economii 
în tranziţie afectate, cooperează în ceea ce 
priveşte promovarea asistenţei tehnice, 
inclusiv a formării, pentru dezvoltarea 
infrastructurii, capacităţilor şi expertizei 
necesare pentru a accelera trecerea la 
tehnologii alternative fără mercur şi pentru 
a elimina în mod definitiv utilizarea şi 
evacuarea de mercur şi de compuşi ai 
mercurului.

Justificare

The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries 
and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in 
artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition 
to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new 
proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

Amendamentul 13
Articolul 8a (nou) alineatul (2)

Comisia şi statele membre analizează, de 
asemenea, posibilitatea acordării de sprijin 
ONG-urilor care au fost deosebit de 
eficiente în furnizarea acestor tipuri de 
servicii.

Justificare
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