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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Živo srebro, ki je težka kovina, je zelo nevarno onesnaževalo. Takoj ko vstopi v naše okolje, 
se z lahkoto širi in se lahko tudi spremeni v še nevarnejšo spojino, metilno živo srebro. Ta 
spojina se kopiči v prehranjevalni verigi in nazadnje največkrat pristane v ribah, ki jih 
uživamo ljudje. Živo srebro, ki se sprosti, predstavlja v predvidljivi prihodnosti precejšnjo 
nevarnost za zdravje ljudi, živali in okolje. Vse bolj jasno postaja, da so stroški, ki jih ima 
družba z javnim zdravjem in okoljsko škodo, verjetno precej višji, kot so bili sprva 
predvideni.

Živo srebro in njegove spojine vplivajo na osrednji živčni sistem, ledvice in jetra ter lahko 
povzročajo motnje avtoimunskih procesov, drhtavico, motnje vida in sluha, ohromelost, 
nespečnost in čustveno neuravnovešenost. Spojine živega srebra prehajajo skozi placentno 
pregrado in lahko povzročijo nepravilnosti v razvoju zarodka, pri otrocih pa težave z 
zbranostjo in zastajanje razvoja. Že majhne količine spojin, ki vsebujejo živo srebro, imajo 
lahko zelo škodljive posledice za razvoj živčevja, nedavno pa je bilo ugotovljeno, da verjetno 
škodljivo vplivajo tudi na kardiovaskularni, imunski in reproduktivni sistem.

Danes se živo srebro uporablja v industrijskih postopkih, na primer v kloralkalni industriji, ter 
pri obrtnem pridobivanju zlata v majhnem obsegu. To kovino vsebujejo tudi številni 
potrošniški izdelki, ki se prodajajo po vsem svetu. Prisotna je v izdelkih, kot so fluorescentne 
svetilke, električne sestavine, merilna oprema in zobni amalgam. V Evropski uniji pa se 
sprošča predvsem pri izgorevanju fosilnih goriv, zlasti premoga. Živo srebro je kovina, ki se 
zelo hitro premika in se lahko prenese zelo daleč. Razširjanje živega srebra je problem 
svetovne razsežnosti, ki nujno zahteva odločne ukrepe.

Zato je bila strategija za živo srebro, ki jo je predstavila Komisija v začetku leta 2005, sprejeta 
z velikim odobravanjem. Ukrep 5 te strategije določa, „da se postopno opusti izvoz živega 
srebra iz Skupnosti“. To je zelo pomemben cilj, saj je EU največja izvoznica živega srebra na 
svetu. Vsako leto izvozi približno 1 000 ton neobdelanega živega srebra, medtem ko skupni 
svetovni izvoz znaša 3 600 ton. Večina tega živega srebra je namenjenega državam v razvoju, 
v katerih pravni predpisi in nadzor niso tako strogi, kar povzroča veliko nevarnost zastrupitev 
delavcev in lokalnih skupnosti. 

Predlog uredbe o prepovedi izvoza in varnem skladiščenju kovinskega živega srebra je bil 
26. oktobra 2006 predložen Evropskemu parlamentu in Svetu. Je pomemben prvi korak, ki 
hkrati preostalemu svetu sporoča, da je EU pripravljena sprejeti mednarodno odgovornost za 
velik obseg namernih izpustov in uporabe živega srebra.

Ne glede na to predlog vsebuje nekaj pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. S predlaganimi 
spremembami naj bi uredba postala edinstveno orodje za zmanjšanje svetovne ponudbe 
živega srebra.

V zvezi s tem pripravljavec mnenja predlaga več sprememb, ki so povezane zlasti z 
naslednjimi točkami:

- Razširitev prepovedi izvoza na spojine živega srebra.
- Razširitev prepovedi izvoza na proizvode, ki vsebujejo živo srebro, za katere v EU veljajo 

omejitve pri uporabi in trženju.
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- Prepoved izvoza kovinskega živega srebra, spojin živega srebra in proizvodov, ki 
vsebujejo živo srebro, mora začeti veljati čim prej, najpozneje pa 1. januarja 2008.

- Prepovedati je treba uvoz kovinskega živega srebra in spojin živega srebra. 
- Vzpostaviti je treba sistem spremljanja trgovine z živim srebrom v Skupnosti in tudi 

trgovine s tretjimi državami, kar bi odločilnim interesnim skupinam prineslo boljšo 
preglednost in večji pretok informacij.

- Prizadetim državam v razvoju in državam, katerih gospodarstvo je v prehodu, je treba 
nuditi ustrezno pomoč, da bodo hitreje prešle na tehnologije, ki ne vključujejo uporabe 
živega srebra, in bodo izpusti ter uporaba živega srebra hitreje odpravljeni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Izvoz kovinskega živega srebra iz 
Skupnosti je treba prepovedati, da se znatno 
zmanjša svetovna ponudba živega srebra.

(4) Izvoz kovinskega živega srebra in spojin 
živega srebra iz Skupnosti je treba 
prepovedati, da se znatno zmanjša svetovna 
ponudba živega srebra. Države članice bi 
morale imeti v skladu s členom 176 
Pogodbe ES pravico do uvedbe širših in 
strožjih prepovedi.

Obrazložitev

Obseg prepovedi je treba razširiti in vanjo vključiti tudi spojine živega srebra, da se znatno 
zmanjša svetovna onesnaženost zaradi živega srebra. Države članice morajo imeti pravico 
uvajati strožje prepovedi.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Prepovedati je treba tudi izvoz 
proizvodov, ki vsebujejo živo srebro, za 
katere v EU veljajo omejitve uporabe in 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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trženja. Komisija mora pripraviti prečiščen 
seznam takih proizvodov in ga vsako leto 
posodobiti na podlagi sprememb prava 
Skupnosti.  

Obrazložitev

Prepoved je treba razširiti in vanjo vključiti tudi proizvode, ki vsebujejo živo srebro ter za 
katere veljajo omejitve pri uporabi in trženju v EU. Tako se bo znatno zmanjšala svetovna 
ponudba živega srebra. Zaradi preglednosti je treba te proizvode vključiti v prečiščen 
seznam, ki ga mora Komisija vsako leto posodobiti.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Uvoz kovinskega živega srebra in 
spojin živega srebra je treba prepovedati 
zaradi izboljšanja varstva okolja in javnega 
zdravja v EU.

Obrazložitev

Za boljše varstvo okolja in javnega zdravja v EU ter učinkovitejše upravljanje ponudbe živega 
srebra in povpraševanja po njem je treba prepovedati uvoz kovinskega živega srebra in spojin 
živega srebra.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Da se pravočasno zagotovi ocena 
učinkovitosti tega instrumenta, bi morale 
države članice predložiti informacije o 
živem srebru, ki vstopa v Skupnost, ki iz nje 
izstopa, ali s katerim se v Skupnosti 
čezmejno trguje.

Obrazložitev

Takoj je treba zagotoviti natančnejše podatke o trgovinskih tokovih, kot je navedeno v 
poročilu UNEP o ponudbi živega srebra, trgovini z njim in povpraševanju po njem iz 
novembra 2006. Tako bodo ustrezne informacije na voljo tudi za primerjavo v postopku 
pregleda, za prikaz sprememb na trgih itd.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 11 a (novo)
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(11a) Komisija in države članice bi morale 
državam v razvoju in državam, katerih 
gospodarstvo je v prehodu, zagotavljati 
tehnično pomoč neposredno ali posredno s 
podporo projektov nevladnih organizacij, 
zlasti s pomočjo, ki spodbuja prehod na 
nadomestne tehnologije, ki ne vključujejo 
uporabe živega srebra, in postopno 
opuščanje uporabe ter izpustov živega 
srebra in spojin živega srebra.

Obrazložitev

Prepoved izvoza živega srebra lahko kratkoročno zelo slabo vpliva na države v razvoju in 
države, katerih gospodarstvo je v prehodu, kjer se živo srebro še vedno uporablja, na primer 
pri obrtnem pridobivanju zlata. Zato jim mora EU pomagati in tako olajšati prehod na 
tehnologije, pri katerih se živo srebro ne uporablja.

Predlog spremembe 6
Člen 5, odstavek 1

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med državami članicami in zadevnimi 
industrijami.

Komisija najpozneje do 1. julija 2010 
organizira začetno izmenjavo informacij 
med državami članicami, nevladnimi 
organizacijami in zadevnimi industrijami.

Obrazložitev

V izmenjavo informacij morajo biti vključene tudi nevladne organizacije. Dogovoriti se je 
treba o datumu srečanja interesnih skupin, na katerem bodo ocenjeni novi podatki in izkušnje, 
ki jih države članice sporočajo na podlagi spremenjenih določb člena 6.

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 2

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti prepoved izvoza na spojine 
živega srebra in proizvode, ki vsebujejo živo 
srebro, in ali je treba razširiti obveznost 
skladiščenja na kovinsko živo srebro iz 
drugih virov ter določiti roke za skladiščenje 
v napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena.

Pri izmenjavi, ki temelji na doslej zbranih 
informacijah, se tudi preuči, ali je treba 
razširiti obveznost skladiščenja na kovinsko 
živo srebro iz drugih virov ter določiti roke 
za skladiščenje v napravi, ki je izključno 
namenjena začasnemu skladiščenju 
kovinskega živega srebra in je za to 
opremljena.

Obrazložitev
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Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s predhodno spremenjenimi členi. 

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 2

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2014 obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

2. Države članice pripravijo seznam 
prodajalcev in kupcev živega srebra in 
njegovih spojin ter trgovcev s temi snovmi 
in zberejo ustrezne informacije. Vsaki dve 
leti najpozneje 6 mesecev po preteku 
zadevnega obdobja obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Informacije se zagotavljajo 
v obliki, ki jo določi Komisija. Prvi sklop 
informacij obsega obdobje let 2007 in 2008 
ter se Komisiji predloži najpozneje do
30. junija 2009. Komisija informacije v 
enem letu od predložite s strani držav 
članic, najpozneje pa do 30. junija 2010, 
objavi v kratkem poročilu.

Obrazložitev

Takoj je treba zagotoviti natančnejše podatke o trgovinskih tokovih, kot je navedeno v 
poročilu UNEP o ponudbi živega srebra, trgovini z njim in povpraševanju po njem iz 
novembra 2006. Tako bodo ustrezne informacije na voljo tudi za primerjavo v postopku 
pregleda, za prikaz sprememb na trgih itd.

Predlog spremembe 9
Člen 7, odstavek 1

1. Komisija oceni uporabo te uredbe in njene 
učinke na trgu v Skupnosti, pri čemer 
upošteva informacije iz člena 6.

1. Komisija oceni uporabo te uredbe in njene 
učinke na trgu v Skupnosti, pri čemer 
upošteva informacije iz členov 5 in 6.

Predlog spremembe 10
Člen 7, odstavek 2

2. Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 
30. junija 2015.

2. Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 
30. junija 2012. Poročilu se po potrebi 
dodajo predlogi za revizijo ustreznih določb 
te uredbe.
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Obrazložitev

Za zagotovitev nadaljnjega spremljanja informacij, ki se zberejo po postopkih iz členov 5 in 6, 
mora Komisija predložiti poročilo, ki po potrebi vključuje predloge za revizijo.

Predlog spremembe 11
Člen 8

8. Komisija najmanj eno leto pred 
datumom iz člena 1 poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o napredku večstranskih 
dejavnosti in pogajanj o živem srebru, pri 
čemer oceni zlasti skladnost časovne 
razporeditve in področja uporabe ukrepov 
iz te uredbe z mednarodnim razvojem.

8. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2009 poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku večstranskih dejavnosti in 
pogajanj o živem srebru, pri čemer oceni 
zlasti skladnost ukrepov iz te uredbe z 
mednarodnim razvojem.

Predlog spremembe 12
Člen 8 a (novo), odstavek 1

Člen 8a
Komisija in države članice sodelujejo pri 
spodbujanju tehnične pomoči, vključno z 
usposabljanjem, namenjene razvoju 
infrastrukture, zmogljivosti in strokovnega 
znanja, potrebnih za napredek pri prehodu 
na nadomestne tehnologije, ki ne 
vključujejo uporabe živega srebra, in za 
postopno opuščanje uporabe ter izpustov 
živega srebra in spojin živega srebra, pri 
tem pa upoštevajo zlasti potrebe držav v 
razvoju in držav, katerih gospodarstvo je v 
prehodu.

Obrazložitev

Prepoved izvoza živega srebra lahko kratkoročno zelo slabo vpliva na države v razvoju in 
države, katerih gospodarstvo je v prehodu, kjer se živo srebro še vedno uporablja, na primer 
pri obrtnem pridobivanju zlata. Zato mora EU tem državam pomagati, da olajša prehod na 
tehnologije, pri katerih se živo srebro ne uporablja. Besedilo tega predloga spremembe je 
vzeto iz novega predloga uredbe o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Predlog spremembe 13
Člen 8 a (novo), odstavek 2

Komisija in države članice preučijo tudi 



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

SL

možnost podpore nevladnim organizacijam, 
ki so bile pri izvajanju takšnih vrst storitev 
zelo učinkovite.

Obrazložitev

Preučiti je treba možnost, da se pomoč nameni tudi nevladnim organizacijam, ki imajo veliko 
praktičnih izkušenj s to vrsto dela.  
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