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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ťažký kov ortuť je veľmi nebezpečná znečisťujúca látka. Hneď ako vstúpi do nášho 
prostredia, veľmi ľahko sa rozširuje a môže tvoriť ešte nebezpečnejšiu zlúčeninu, ktorou je 
metylortuť. Táto zlúčenina sa hromadí v potravinovom reťazci a končí prevažne v rybách, 
ktoré ľudia konzumujú. Ortuť ako uvoľnená látka predstavuje v dohľadnej budúcnosti 
významné ohrozenie pre ľudské zdravie, zvieratá a životné prostredie. Je stále zreteľnejšie, že 
náklady pre spoločnosť spojené s verejným zdravím a poškodením životného prostredia sú 
pravdepodobne oveľa vyššie, než sa predpokladalo.

Ortuť a jej zlúčeniny ovplyvňujú centrálny nervový systém, obličky a pečeň, a môžu narušiť 
autoimunitné procesy, spôsobujú stavy chvenia, poruchy zraku a sluchu, prejavy ochrnutia, 
nespavosti a citovej nestálosti. Zlúčeniny ortuti prenikajú cez placentu a môžu spôsobovať 
poruchy vo vývoji plodu a v detskom období poruchy koncentrácie a oneskorený vývoj. 
Dokonca aj malé dávky zlúčenín obsahujúcich ortuť môžu mať vážne nepriaznivé účinky 
na nervový systém a v poslednom čase sa spájajú s možnými škodlivými účinkami 
na kardiovaskulárny, imunitný a rozmnožovací systém.

Ortuť sa v súčasných priemyselných odvetviach používa v priemysle výroby chlóru a lúhu
a pri ťažbe zlata remeselným spôsobom v malom rozsahu. Tento kov možno nájsť taktiež 
v značnom množstve spotrebiteľských výrobkov v predaji po celom svete. Je vo výrobkoch, 
ako sú žiarivky, elektrické súčiastky, meracie prístroje a zubný amalgám. V EÚ sa však tento 
kov dostáva do prostredia hlavne spaľovaním fosílnych palív, predovšetkým uhlia. Ortuť je 
veľmi pohyblivý kov a ľahko môže prekonať dlhé vzdialenosti. Šírenie ortuti predstavuje 
globálny problém, ktorý si urýchlene vyžaduje významné opatrenia.

Preto je veľmi vítaná stratégia týkajúca sa ortuti, ktorú predstavila Komisia začiatkom roka 
2005. V kroku 5 tejto stratégie sa ustanovuje „ukončiť vývoz ortuti zo Spoločenstva“. To je 
veľmi dôležitý prvok, pretože EÚ je najväčší svetový vývozca ortuti. Okolo 1000 ton surovej 
ortuti s celkových 3600 ton sa každoročne vyvezie z EÚ. Väčšina z tejto ortuti končí 
v rozvojových krajinách, kde je menej prísnejšie riadenie a kontrola. Predstavuje to význačné 
riziko kontaminácie pre pracovníkov a miestne komunity.

Návrh nariadenia o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti bol zaslaný 
Európskemu parlamentu a Rade 26. októbra 2006. Tento návrh predstavuje dôležitý začiatok 
a zároveň vysiela významný signál zvyšku sveta, že EÚ je pripravená prevziať medzinárodnú 
zodpovednosť za mnohé prípady vedomého vypúšťania a používania ortuti.

Napriek tomu má návrh určité slabšie stránky, ktoré je potrebné napraviť. Predkladané zmeny 
majú za cieľ učiniť reguláciu účinným nástrojom na zníženie celosvetového používania ortuti.

V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje niekoľko 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa väčšinou týkajú nasledujúcich bodov:

– rozšírenie pôsobnosti zákazu vývozu aj na zlúčeniny ortuti,
– rozšírenie pôsobnosti zákazu vývozu aj na tie výrobky obsahujúce ortuť, ktoré podliehajú 

obmedzeniam v rámci EÚ, pokiaľ ide o používanie a marketing týchto výrobkov,
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– zákaz vývozu kovovej ortuti, jej zlúčenín a výrobkov obsahujúcich ortuť sa musí uplatniť 
čo najskôr, najneskôr však k 1. januáru 2008,

– je potrebné zaviesť zákaz dovozu kovovej ortuti a jej zlúčenín, 
– zavedenie systému na monitorovanie obchodu s ortuťou v Spoločenstve i s tretími 

krajinami, čím by sa zlepšila prehľadnosť a zvýšil by sa tok informácií pre zúčastnené 
strany,

– rozvojové krajiny a krajiny s prechodnou ekonomikou, ktorých by sa to týkalo, by mali 
dostať potrebnú podporu, aby sa urýchlil prechod k technológiám bez použitia ortuti 
a k úplnému zastaveniu šírenia a používania ortuti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) Vývoz kovovej ortuti zo Spoločenstva by 
sa mal zakázať, aby sa globálne zásoby
ortuti výrazne znížili.

(4) Vývoz kovovej ortuti a jej zlúčenín 
zo Spoločenstva by sa mal zakázať, aby sa 
globálne zásoby ortuti výrazne znížili. 
Členské štáty by mali mať právo zaviesť 
rozsiahlejšie a prísnejšie zákazy v súlade s 
článkom 176 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Je dôležité rozšíriť pôsobnosť zákazu aj na zlúčeniny ortuti, aby sa dosiahlo výrazné zníženie 
celkového používania ortuti. Členské štáty musia mať právo zaviesť prísnejšie zákazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Je potrebné zakázať taktiež vývoz 
výrobkov obsahujúcich ortuť, ktoré 
podliehajú obmedzeniam v rámci EÚ, 
pokiaľ ide o ich používanie a distribúciu.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



AD\659219SK.doc 5/10 PE 384.286v02-00

SK

Komisia by mala vypracovať konsolidovaný 
zoznam uvedených výrobkov a mala by ho 
každoročne aktualizovať v súlade 
s vývojom právnych predpisov 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Je dôležité rozšíriť pôsobnosť zákazu aj na výrobky obsahujúce ortuť, ktoré podliehajú 
obmedzeniam v rámci EÚ, pokiaľ ide o ich používanie a marketing, aby sa dosiahlo výrazné 
zníženie celkového používania ortuti. Pre prehľadnosť by sa mali tieto výrobky zahrnúť 
do konsolidovaného zoznamu, ktorý by mala Komisia každoročne aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Dovoz kovovej ortuti a zlúčenín ortuti 
by sa mal zakázať, aby sa zlepšila ochrana 
životného prostredia a verejného zdravia 
v EÚ.

Odôvodnenie

Mal by sa zaviesť zákaz dovozu kovovej ortuti a zlúčenín ortuti, aby sa lepšie chránilo životné 
prostredie a verejné zdravie v EÚ, a aby sa efektívnejšie riadila ponuka a dopyt po ortuti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Členské štáty by mali podávať 
informácie o ortuti, ktorá vstupuje, 
vystupuje alebo prechádza hranice v rámci 
Spoločenstva, aby sa umožnilo včasné 
zhodnotenie efektívnosti použitých 
nástrojov.

Odôvodnenie

Ako ukazuje Správa UNEP o ponuke, obchode a dopyte z novembra 2006, je potrebné mať 
okamžite k dispozícii lepšie údaje o obchodných tokoch. Týmto sa zabezpečia aj dôležité 
informácie na účely porovnania pri procese hodnotenia, na preukazovanie zmien na trhoch 
atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Odôvodnenie 11a (nové)

(11a)Technickú podporu rozvojovým 
krajinám a krajinám s prechodnou 
ekonomikou by mala poskytovať priamo 
Komisia a členské štáty, alebo nepriamo 
podporou projektov mimovládnych 
organizácií, najmä takou podporou, ktorá 
uľahčí prechod k alternatívnym 
technológiám bez použitia ortuti a ku 
konečnému ukončeniu používania ortuti 
a zlúčenín ortuti a uvoľňovania do 
prostredia.

Odôvodnenie

Zákaz vývozu ortuti by mohol mať z krátkodobého hľadiska veľmi negatívne dôsledky 
na rozvojové krajiny a krajiny s prechodnou ekonomikou, kde sa ortuť napríklad stále používa 
pri ťažbe zlata remeselným spôsobom. Preto je potrebná podpora EÚ, aby sa uľahčil prechod 
na technológie bez použitia ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 5 odsek 1

Komisia zorganizuje výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a príslušnými 
sektormi.

Komisia zorganizuje úvodnú výmenu 
informácií medzi členskými štátmi, 
mimovládnymi organizáciami a príslušnými 
priemyselnými odvetviami najneskôr do 
1. júla 2010.

Odôvodnenie

Výmena informácií by mala taktiež zahŕňať mimovládne organizácie. Mal by sa stanoviť
určitý dátum pre schôdzku zúčastnených strán, aby sa prehodnotili nové údaje a skúsenosti 
podľa správ členských štátov na základe pozmeneného a doplneného článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 2

Pri výmene informácií by sa mala
predovšetkým skúmať potreba rozšírenia 
zákazu vývozu zlúčenín ortuti a výrobkov 
obsahujúcich ortuť, potreba rozšírenia
povinnosti týkajúcej sa uskladnenia kovovej 
ortuti z iných zdrojov a potreba lehôt 

Táto výmena je založená na dovtedy 
zhromaždených informáciách a taktiež
skúma možnú potrebu rozšírenia povinnosti 
týkajúcej sa uskladnenia kovovej ortuti 
z iných zdrojov a potrebu lehôt týkajúcich sa 
uskladnenia v zariadení výlučne určenom 
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týkajúcich sa uskladnenia v zariadení 
výlučne určenom a vybavenom na dočasné 
uskladnenie kovovej ortuti.

a vybavenom na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti.

Odôvodnenie

Pre lepší súlad s predošlými pozmenenými a doplnenými článkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 2

2. Členské štáty informujú Komisiu 
najneskôr do 30. novembra 2014
o uplatňovaní tohto nariadenia a jeho 
účinkoch na trh. Ak Komisia o to požiada, 
členské štáty predložia uvedené informácie 
pred dňom stanoveným v prvom pododseku.

2. Členské štáty vypracujú register 
nakupujúcich, predávajúcich 
a obchodníkov s ortuťou a s jej 
zlúčeninami a zhromažďujú príslušné 
informácie. Každé dva roky, no nie neskôr 
ako 6 mesiacov po skončení danej lehoty 
informujú Komisiu o uplatňovaní tohto 
nariadenia a jeho účinkoch na trh na ich 
území. Informácie sa odovzdajú vo formáte 
stanovenom Komisiou. Prvá séria 
informácií pokrýva roky 2007–2008 
a predloží sa Komisii najneskôr do 30. júna 
2009. Komisia do jedného roka 
od predloženia údajov z členských štátov 
a nie neskôr ako 30. júna 2010 zverejní 
informácie v stručnej správe.

Odôvodnenie

Ako ukazuje Správa UNEP o ponuke, obchode a dopyte z novembra 2006, je potrebné mať 
okamžite k dispozícii lepšie údaje o obchodných tokoch. Týmto sa zabezpečia aj dôležité 
informácie na účely porovnania pri procese hodnotenia, na preukazovanie zmien na trhoch 
atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 1

1. Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh 
v Spoločenstve, pričom zohľadní informácie 
uvedené v článku 6.

1. Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh 
v Spoločenstve, pričom zohľadní informácie 
uvedené v článkoch 5 a 6.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 odsek 2

2. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 
2015.

2. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 
2012. V prípade potreby sa k správe priložia 
návrhy zmien príslušných ustanovení tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Správa s návrhmi prípadných zmien sa predloží Komisii, aby sa zabezpečili následné kroky na 
základe informácií zhromaždených postupmi uvedenými v článkoch 5 a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 8

Aspoň rok pred dňom uvedeným v článku 1
predloží Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o pokroku v multilaterálnych 
činnostiach a rokovaniach týkajúcich sa 
ortuti, pričom zhodnotí predovšetkým 
konzistentnosť časového plánu a rozsah
opatrení uvedených v tomto nariadení 
s medzinárodným vývojom.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do 31. decembra 2009
správu o pokroku v multilaterálnych 
činnostiach a rokovaniach týkajúcich sa 
ortuti, pričom zhodnotí predovšetkým 
konzistentnosť opatrení uvedených v tomto 
opatrení s medzinárodným vývojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 8a (nový) odsek 1

Článok 8a
Komisia a členské štáty pri zohľadnení 
potrieb dotknutých rozvojových krajín 
a krajín s prechodnou ekonomikou 
spolupracujú na podpore technickej pomoci 
vrátane školení na podporu rozvoja 
infraštruktúry, kapacít a odborných 
znalostí potrebných na pokročenie 
v prechode na alternatívne technológie bez 
použitia ortuti a na postupné ukončenie 
používania a vypúšťania ortuti a jej 
zlúčenín.
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Odôvodnenie

Zákaz vývozu ortuti by mohol mať z krátkodobého hľadiska veľmi negatívne dôsledky 
na rozvojové krajiny a krajiny s prechodnou ekonomikou, kde sa ortuť napríklad stále používa 
pri ťažbe zlata remeselným spôsobom, a preto je potrebná pomoc zo strany EÚ, aby sa 
urýchlil prechod k používaní technológií bez použitia ortuti. Znenie tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je prebrané z nového návrhu nariadenia o vývoze a dovoze 
nebezpečných chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 8a (nový) odsek 2

Komisia a členské štáty zvážia podporu 
mimovládnym organizáciám, ktoré sú
zvlášť efektívne pri poskytovaní služieb
tohto druhu .

Odôvodnenie

Pomoc by sa mohla poskytovať taktiež prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré 
majú rozsiahle skúsenosti s týmto typom práce.
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