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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο
(2005/2050(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (COM(2005)0020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον 
άνθρωπο, τα οικοσυστήματα και την άγρια ζωή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υδράργυρος είναι δυσαποδόμητος (έμμονος) και στο 
περιβάλλον συχνά μετατρέπεται σε μεθυλυδράργυρο, που αποτελεί την πλέον τοξική 
μορφή του και διαπερνά εύκολα τόσο τον πλακούντιο όσο και τον αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ανάπτυξη του εγκεφάλου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση από τον υδράργυρο είναι ένα εκτεταμένο, διάχυτο 
και χρόνιο πρόβλημα, και εκτιμώντας ότι η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο 
που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην αντιμετώπιση αυτής 
της παγκόσμιας απειλής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υδράργυρος και οι ενώσεις του συγκαταλέγονται στις 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων1 (οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 
16, παράγραφος 8, της εν λόγω οδηγίας όπως τροποποιήθηκε, να υποβάλει πρόταση για 
την παύση ή σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των ουσιών 
προτεραιότητας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 το αργότερο, αλλά δεν έχει υποβάλει 
ακόμη καμία τέτοια πρόταση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υδραργύρου, και 
εκτιμώντας ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ θα συνέβαλε σημαντικά 
στη συγκράτηση του εμπορίου και στην ελάττωση των παγκοσμίων αποθεμάτων
υδραργύρου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 000 τόνοι υδραργύρου στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
χλωριούχων αλκαλίων πρόκειται να παροπλιστούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, και 
εκτιμώντας ότι αυτό το πλεόνασμα υδραργύρου πρέπει να είναι αποθηκευμένο με 
ασφάλεια,

  
1  ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2455/2001 
(ΕΕ L 331, της 15.12.2001, σ. 1)
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υδράργυρος εξορύσσεται εδώ και αιώνες στο Almadén, στην 
Ισπανία, και εκτιμώντας ότι το κλείσιμο αυτών των μεταλλείων πρέπει να συνοδευτεί 
από μέτρα οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης για τις ενεχόμενες περιοχές, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να βρεθεί ένας τόπος για την ασφαλή 
αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου από ολόκληρη την Ευρώπη,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια πηγή έκλυσης υδραργύρου είναι η καύση άνθρακα, και 
ότι οι εκπομπές των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης ρυθμίζονται μέσω της κοινοτικής 
νομοθεσίας, (οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1 (οδηγία IPPC) και οδηγία 
2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2001 για τον περιορισμό στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων2),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από µικρής κλίµακας µονάδες καύσης, καθώς και 
από την καύση άνθρακα από τον οικιακό τοµέα δεν ρυθμίζονται μέσω της κοινοτικής 
νομοθεσίας, ευθύνονται, ωστόσο, για το 35% των εκπομπών υδραργύρου στην ΕΕ των 
27 κρατών μελών το έτος 2000,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η µεγαλύτερη πηγή έκθεσης στον υδράργυρο για τους 
περισσότερους ανθρώπους στις ανεπτυγµένες χώρες είναι η εισπνοή ατµών 
υδραργύρου από οδοντιατρικά αµαλγάµατα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τα κρεματόρια είναι μια σημαντική πηγή 
ρύπανσης από τον υδράργυρο, και ότι οι τεχνικές μείωσης μπορούν να ελαττώσουν 
σημαντικά αυτές τις εκπομπές,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση του υδραργύρου στον εξοπλισμό μετρήσεων 
και ελέγχων για καταναλωτική και επαγγελματική χρήση είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων εκπομπών από τη χρήση και τη 
διάθεση αυτού του εξοπλισμού,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση από τον υδράργυρο που προκαλείται από τα 
απορρίμματα των νοικοκυριών είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, και ότι πρέπει να 
θεσπιστούν προγράμματα υποχρεωτικής ξεχωριστής συλλογής και επεξεργασίας για 
όλα τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο και κυκλοφορούν στην κοινωνία,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στον μεθυλυδράργυρο γίνεται κυρίως μέσω της 
διατροφής, και ότι συλλέγεται και συγκεντρώνεται ειδικά στην τροφική αλυσίδα του 
νερού, µε αποτέλεσμα να καθιστά ιδιαίτερα ευπαθείς τις ομάδες και τους πληθυσμούς
που τρέφονται σε μεγάλο ποσοστό µε ψάρια και θαλασσινά,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση στον υδράργυρο των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (βρέφη, παιδιά, έγκυοι, γυναίκες σε αναπαραγωγική 
ηλικία)· ότι η αποτελεσματικότητα της ελαχιστοποίησης αυτής πρέπει να 
παρακολουθείται ικανοποιητικά· ότι ο πληθυσμός στο σύνολό του, και ιδιαίτερα οι 
ευπαθείς ομάδες, πρέπει να ενημερωθούν, να εκπαιδευθούν και να προειδοποιηθούν 

  
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 309, της 27.11.2001, σ. 1.
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σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους των ειδών διατροφής που είναι μολυσμένα με 
υδράργυρο και ενώσεις του,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση παγκοσμίων 
δράσεων για την ουσιαστική μείωση της προσφοράς και ζήτησης του υδραργύρου και 
τον έλεγχο του εμπορίου του· ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει νομικά δεσμευτική δράση σε 
κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσει την ουσιαστική αξιοπιστία της δράσης 
σε διεθνές επίπεδο,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την αναθεώρηση της στρατηγικής το 2010, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι μετρήσεις για το έδαφος, τον αέρα και το νερό, οι οποίες 
δημοσιεύονται,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσληψη υδραργύρου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τη 
βιοδιαθεσιμότητα που σημειώνεται στα διάφορα οικοσυστήματα σε τοπικό επίπεδο,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον 
υδράργυρο και τονίζει τη γενική προσέγγιση που υιοθετεί ως προς τον στόχο της μείωσης 
των εκπομπών υδραργύρου, και της προσφοράς και ζήτησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς και ως προς τον στόχο της διαχείρισης των πλεονασμάτων υδραργύρου και της 
προστασίας από την έκθεση·

2. τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών της ΕΕ σε 
διεθνές επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική μείωση των εκπομπών και των 
χρήσεων του υδραργύρου σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι υπάρχουν εναλλακτικές, 
και ταυτόχρονα στον σταδιακό τερματισμό της πρωτογενούς παραγωγής και την πρόληψη 
της επανεισαγωγής των πλεονασμάτων στην αγορά·

3. υπογραμμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τη σημασία της προορατικής πρότασης 
της Επιτροπής για τη σταδιακή κατάργηση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και 
των ενώσεών του από την Κοινότητα και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα 
θεσπιστεί μια απαγόρευση εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ το συντομότερο δυνατόν και πάντως 
μέχρι το 2010 το αργότερο·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πριν από τον Μάρτιο του 2008 μέτρα για την 
παρακολούθηση της πορείας των εισαγωγών και εξαγωγών υδραργύρου και των ενώσεών 
του στο εσωτερικό των κρατών μελών, καθώς και από και προς την Κοινότητα, τα οποία 
θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την απαγόρευση των εξαγωγών·

5. ζητεί από την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει ότι ο 
υδράργυρος που προέρχεται από τη βιομηχανία των χλωριούχων αλκαλίων θα 
αποθηκεύεται προσεκτικά, σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, που θα παρακολουθούνται 
συνεχώς και θα βρίσκονται σε τοποθεσίες στις οποίες θα μπορεί κανείς να παρέμβει 
άμεσα αν χρειαστεί·

6. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
όσον αφορά την αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ταυτόχρονα ότι καμία ποσότητα πρωτογενούς 
υδραργύρου δεν θα εισέλθει στην ευρωπαϊκή και/ή την παγκόσμια αγορά·
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8. υπογραμμίζει ότι η κύρια πηγή εκπομπών υδραργύρου είναι η καύση άνθρακα, και ζητεί 
από την Επιτροπή να εισαγάγει στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC, ή σε ένα ξεχωριστό 
νομοθετικό μέσο, το συντομότερο δυνατόν, και τουλάχιστον, οριακές τιμές εκπομπών 
υδραργύρου από όλες τις σχετικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα από τις διαδικασίες 
καύσης άνθρακα μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας·

9. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα την αυστηρή εφαρμογή 
της οδηγίας IPPC, έχοντας κατά νου ότι οι διαδικασίες κυψελών υδραργύρου στη 
βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων δεν θεωρούνται βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική·

10. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, για τον 
έλεγχο των εκπομπών υδραργύρου στα κρεματόρια, δεδομένου ότι πρόκειται για μια 
αυξανόμενη και ανησυχητική πηγή εκπομπών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μέχρι το τέλος του 2007 προτάσεις για τον 
περιορισμό της χρήσης υδραργύρου στα οδοντιατρικά αμαλγάματα, δεδομένου ότι 
υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς χρήση υδραργύρου, και προτρέπει
ταυτόχρονα την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των 
κοινοτικών απαιτήσεων για την επεξεργασία των οδοντιατρικών αποβλήτων·

12. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει περιορισμούς στην εμπορία και χρήση του υδραργύρου 
στον εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχων τόσο για καταναλωτική όσο και για εμπορική 
χρήση (ιδίως στα νοικοκυριά, στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και στα 
σχολεία), προβλέποντας ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές εναλλακτικές δυνατότητες. Τέτοιου είδους εξαιρέσεις πρέπει επίσης να 
εφαρμοστούν για τις σπάνιες περιπτώσεις συντήρησης των συλλογών μουσείων και της 
βιομηχανικής κληρονομιάς·

13. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, για να εξασφαλίσει 
ότι όλα τα προϊόντα (όχι μόνο τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) που 
περιέχουν υδράργυρο και κυκλοφορούν επί του παρόντος στην κοινωνία συλλέγονται 
ξεχωριστά και υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση του υδραργύρου στην παρασκευή εμβολίων, 
όπως αναφέρεται επίσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2005, και 
να την αξιολογήσει με σκοπό να επιτύχει τον περιορισμό της χρήσης του υδραργύρου, και 
την πλήρη απαγόρευσή του όπου υπάρχουν ικανοποιητικές και ασφαλείς εναλλακτικές 
δυνατότητες·

15. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα και θα διατεθούν επαρκή 
κονδύλια στην έρευνα για τον υδράργυρο μέσω του 7ου προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και άλλων κατάλληλων μηχανισμών
χρηματοδότησης·

16. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εναπομείνασες χρήσεις του υδραργύρου που 
δεν καλύπτονται από τη στρατηγική που παρουσιάστηκε, θα υποκατασταθούν από 
ασφαλείς εναλλακτικές όπου αυτό είναι εφικτό, βάσει του προτεινόμενου κανονισμού 
REACH, μετά την έγκρισή του·
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17. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επιδίωξη μέτρων κατά της έκθεσης και η βελτίωση 
της κατανόησης, και αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης του κοινού, της 
επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η έκθεση 
στον υδράργυρο για την υγεία· 

18. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει το συντομότερο δυνατόν την υποχρέωσή της βάσει
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία απαιτεί να προτείνει η Επιτροπή μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2003 επαρκείς ελέγχους εκπομπών και ποιοτικά πρότυπα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών υδραργύρου και των ενώσεών του 
στο θαλάσσιο περιβάλλον· 

19. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διερευνήσει περαιτέρω την ειδική λήψη των 
διαφόρων τύπων ψαριών και θαλασσινών, μέσω της διατροφής, από τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, και θεωρεί ότι είναι μία από τις πλέον επείγουσες δράσεις προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η έκθεση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θα μειωθεί και θα 
φτάσει κάτω από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για τα ασφαλή επίπεδα 
μεθυλυδραργύρου·

20. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα καθιερωθεί το συντομότερο δυνατόν ένα 
πρόγραμμα ελέγχου των επιπέδων μεθυλυδραργύρου στα ψάρια σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, το οποίο θα περιλαμβάνει και ελέγχους στα μεγάλα αρπακτικά είδη ψαριών, με 
σκοπό να εκδοθούν συστάσεις κατανάλωσης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) για τα ψάρια με υψηλά επίπεδα υδραργύρου, ενώ ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού· 
θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ειδικούς κινδύνους που 
συνδέονται με το γεγονός ότι ορισμένα οικοσυστήματα μετατρέπουν τον υδράργυρο 
ευκολότερα σε βιοδιαθέσιμο μεθυλυδράργυρο απ’ ό,τι άλλα·

21. καλεί την Επιτροπή, στο ίδιο πλαίσιο, να εξασφαλίσει ότι ο υδράργυρος θα 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης που προβλεπόταν αρχικά στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία (COM(2004)0416), 
όπως ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχετικό ψήφισμά του της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 (2004/2132(INI)1·

22. χαιρετίζει το συμπέρασμα του Συμβουλίου που αναγνωρίζει τα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργήσει το κλείσιμο των παλαιών μεταλλείων 
υδραργύρου στο Almadén της Ισπανίας· συνιστά να ληφθούν επαρκή μέτρα αποζημίωσης 
και να χρηματοδοτηθούν δεόντως από την Επιτροπή, προκειμένου να μπορέσουν οι 
περιοχές που θα επηρεαστούν από το κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου να 
καταφύγουν σε βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές εναλλακτικές δυνατότητες· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα χρησιμοποίησης του Almadén 
για την ασφαλή αποθήκευση των υπαρχόντων αποθεμάτων υδραργύρου ή των 
βιομηχανικών υποπαραγώγων του υδραργύρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, αξιοποιώντας 
με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές, το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογική 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχουν εκεί·

23. υποστηρίζει μέτρα για τη διασφάλιση της αποκατάστασης και της παρακολούθησης των 

  
1  P6_TA(2005)0045.
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μολυσμένων μεταλλείων που έχουν κλείσει, τηρώντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

24. χαιρετίζει όλες τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή σε διεθνές επίπεδο και τονίζει τη 
σημασία που έχει η στήριξη και η προώθηση της διεθνούς δράσης από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή ενός 
παγκόσμιου νομοθετικού μέσου για τον υδράργυρο·

25. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ με τις κύριες εξορυκτικές 
χώρες, την Αλγερία και την Κιργιζία, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση της εισαγωγής 
του πρωτογενούς υδράργυρου στην παγκόσμια αγορά, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις·

26. τονίζει τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλίας από την ΕΕ και τη διοργάνωση διμερών 
συναντήσεων με άλλες περιοχές, όπως είναι η Ομάδα G77 και η Κίνα, προκειμένου να 
προετοιμάσουν καλύτερα τις διαπραγματεύσεις που είναι προγραμματισμένες για το 
ερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον το 2007·

27. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας και 
τεχνογνωσίας στις επηρεαζόμενες αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με μεταβατικές 
οικονομίες, προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά οι χρήσεις και οι εκλύσεις 
υδραργύρου και ενώσεων του υδραργύρου·

28. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει περιορισμούς στη χρήση του υδραργύρου στην 
εξόρυξη χρυσού, προάγοντας ταυτόχρονα τη χρήση βιώσιμων τεχνικών που δεν 
περιλαμβάνουν χρήση υδραργύρου, και να παρουσιάσει επιπλέον μια πρόταση για ένα 
θετικό σύστημα σήμανσης για τον χρυσό που έχει εξορυχθεί χωρίς χρήση υδραργύρου·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο υδράργυρος είναι ένα βαρύ μέταλλο, το οποίο απαντά στο περιβάλλον με διάφορες χημικές 
μορφές. Ο υδράργυρος είναι το μόνο μέταλλο που στην καθαρή του μορφή είναι υγρό και σε 
θερμοκρασία δωματίου μετατρέπεται αργά σε ατμό. Φυσικά φαινόμενα (όπως π.χ. η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα, η αποσάθρωση των πετρωμάτων) και ανθρώπινες 
δραστηριότητες (όπως π.χ. η εξόρυξη, η καύση των καυσίμων) μπορούν να προκαλέσουν 
εκλύσεις υδραργύρου στο περιβάλλον. Ο υδράργυρος που διακινείται στην παγκόσμια αγορά 
προέρχεται κυρίως από ορυχεία κινναβαρίτη που βρίσκονται στην Ισπανία, την Κίνα, την 
Κιργιζία και την Αλγερία. Μπορεί επίσης να ανακυκλωθεί από βιομηχανικές διεργασίες.
Τα κοιτάσματα υδραργύρου στο Almadén της Ισπανίας αποτελούν τη μεγαλύτερη ποσότητα 
υγρού υδραργύρου που παράγεται στον κόσμο. Η συνολική παραγωγή υδραργύρου στα 
μεταλλεία του Almadén από τους ιστορικούς χρόνους είναι περίπου 250 000 μετρικοί τόνοι, 
και αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας που έχει παραχθεί 
παγκοσμίως. Ο υδράργυρος εξορύσσεται στο Almaden εδώ και πάνω από 2 000 χρόνια και 
είναι ο πυρήνας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αυτής της περιοχής.
Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο, τα οικοσυστήματα 
και την άγρια ζωή. Η ρύπανση από τον υδράργυρο είναι ένα παγκόσμιο, διάχυτο και χρόνιο 
πρόβλημα. Ο υδράργυρος μετατρέπεται στο περιβάλλον σε μεθυλυδράργυρο, που αποτελεί 
την πλέον τοξική μορφή του, και διαπερνά εύκολα τόσο τον πλακούντιο όσο και τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό με κίνδυνο να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα και µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ιδιαίτερα επιζήμιος για την ανάπτυξη του εμβρύου.
Ο υδράργυρος είναι μια παγκόσμια απειλή. Διασχίζει τα εθνικά και τα περιφερειακά σύνορα, 
ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις μέσω της ατμόσφαιρας και μολύνει τα τρόφιμα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως σε επίπεδα που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υδραργύρου στον κόσμο και ευθύνεται 
για το 30% περίπου της παγκόσμιας κατανάλωσης την περίοδο 2001-2003. Η ηγεσία της ΕΕ 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τον υδράργυρο είναι, ως εκ 
τούτου, σαφώς μια οικονομική, πολιτική και ηθική επιταγή. Η κοινοτική δράση, καθώς και η 
διεθνής δέσμευση είναι αναγκαίες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο με την ολοκληρωμένη 
προσέγγισή της είναι, συνεπώς, μια σημαντική συνεισφορά στην αντιμετώπιση αυτής της 
παγκόσμιας απειλής.

I. Απαγόρευση εξαγωγών και ασφαλής αποθήκευση

Η Επιτροπή σχεδιάζει την σταδιακή κατάργηση των εξαγωγών υδραργύρου από την 
Κοινότητα, με την καθιέρωση μιας απαγόρευσης εξαγωγών έως το 2011. Ωστόσο η 
απαγόρευση αυτή πρέπει να επιβληθεί το συντομότερο δυνατό, και μέχρι το 2010 το 
αργότερο. Σε συνδυασμό με τη διεθνή δράση, όπως προτείνει το ψήφισμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, που εγκρίθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2005 και το Παγκόσμιο Έργο για τον Υδράργυρο των GEF (Ταµείο 
Προστασίας του Περιβάλλοντος)/ UNDP (Πρόγραµµα των Ηνωμένων Εθνών για την 
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Ανάπτυξη)/ UNIDO (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), η πίεση 
αναπτύσσεται με δράσεις που προσανατολίζονται στη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης 
υδραργύρου.
Εκτιμάται ότι η βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων της ΕΕ έχει περίπου 12 000 τόνους 
υδραργύρου που προορίζονται να παροπλιστούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό το 
πλεόνασμα υδραργύρου πρέπει να αποθηκευτεί προσεκτικά, σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, που 
θα παρακολουθούνται συνεχώς και θα βρίσκονται σε τοποθεσίες στις οποίες θα μπορεί κανείς 
να παρέμβει άμεσα αν χρειαστεί.

II. Οριακές τιμές εκπομπής

Η κύρια πηγή εκπομπών υδραργύρου είναι η καύση του άνθρακα. Η εφαρμογή των 
υφιστάμενων μέσων, όπως η οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του 
θείου θα επιφέρει κάποιες μειώσεις στις εκπομπές υδραργύρου. Ωστόσο, ιδιαίτερα ο 
στοιχειακός υδράργυρος (με διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα μέχρι και έναν χρόνο), ο οποίος 
μπορεί να ταξιδέψει διεθνώς, θα εξακολουθήσει να εκλύεται στο περιβάλλον συμβάλλοντας 
στην παγκόσμια ρύπανση. Ως εκ τούτου, πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο δυνατόν 
οριακές τιμές εκπομπών υδραργύρου από τις μεγάλες μονάδες καύσης και άλλες συναφείς 
δραστηριότητες στην οδηγία IPPC 96/61/ΕΚ, και/ή σε ξεχωριστό νομοθετικό έγγραφο. Αν 
λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες επιλογές ελέγχου που ήδη υπάρχουν, όπως είναι οι τεχνικές 
μείωσης, ο άνθρακας με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο, ο καθαρισμός του άνθρακα, ή 
η μετάβαση σε ένα καθαρότερο καύσιμο. Επίσης, όπως αναφέρεται στη στρατηγική, η 
διεθνής δράση στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε 
µεγάλες αποστάσεις από βαρέα µέταλλα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη.

Οι εκπομπές από τις µικρής κλίµακας µονάδες καύσης δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος από 
το κοινοτικό δίκαιο· πρέπει να καθοριστούν οριακές τιμές εκπομπών και για αυτές τις 
εγκαταστάσεις μέσω ενός κοινοτικού μέσου, εφόσον το αθροιστικό αποτέλεσμα των 
εκπομπών υδραργύρου από αυτές τις εγκαταστάσεις συμβάλει σημαντικά στο συνολικό 
επίπεδο των εκπομπών.

Επιπλέον, οι εκπομπές υδραργύρου από τα κρεματόρια είναι μια αυξανόμενη πηγή ρύπανσης, 
και πρέπει να ελεγχθούν σε επίπεδο ΕΕ. Σχετική νομοθεσία έχει ήδη θεσπιστεί στη Δανία, 
στις Κάτω Χώρες, στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και πρέπει να εναρμονιστεί 
προτού περισσότερα κράτη μέλη υιοθετήσουν τη δική τους νομοθεσία. Η σχετική σύσταση 
της OSPAR καλύπτεί μόνο 12 από τα 25 κράτη μέλη και δεν προβλέπεται καμία κύρωση σε 
περίπτωση μη εφαρμογής.

III. Απαγόρευση του υδραργύρου στον εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχου

Ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων εκπομπών 
υδραργύρου από τη χρήση και διάθεση του εξοπλισμού μετρήσεων και ελέγχου είναι η 
υποκατάσταση του υδραργύρου σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Παραδείγματα 
περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα υπάρχουν ήδη στη 
νομοθεσία της ΕΕ, για παράδειγμα οι οδηγίες 76/769, 2002/95. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
τεθούν περιορισμοί στην εμπορία και χρήση υδραργύρου σε όλο τον εξοπλισμό μετρήσεων 
και ελέγχου για καταναλωτική και επαγγελματική χρήση (ιδίως στα νοικοκυριά, στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και στα σχολεία), ενώ πρέπει να προβλεφθούν 
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κάποιες εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες ικανοποιητικές 
εναλλακτικές δυνατότητες. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να περιορίζονται χρονικά, να παρέχουν 
κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να ενθαρρύνουν τη μετάβαση της εν λόγω
βιομηχανίας σε εναλλακτικές ουσίες και τεχνικές. Αρκετά κράτη μέλη, όπως η Σουηδία, η 
Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν εμπειρία επιτυχημένης εφαρμογής τέτοιου είδους 
περιορισμών.

IV. Συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων υδραργύρου

Μέτρα για την ξεχωριστή, ασφαλή συλλογή και επεξεργασία πρέπει να τεθούν σε ισχύ για τα 
προϊόντα εκείνα που περιέχουν υδράργυρο και κυκλοφορούν ήδη στην κοινωνία. Πολλά από 
τα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο προέρχονται από νοικοκυριά και ελευθερώνονται με 
έναν μη ελεγχόμενο τρόπο στο περιβάλλον. Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μέτρα βάσει της 
στρατηγικής, τα οποία θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Με τον 
ίδιο τρόπο, οι κοινοτικές απαιτήσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων από τα 
οδοντιατρικά αμαλγάματα πρέπει να εφαρμοστούν καταλλήλως.

V. Προστασία και ενημέρωση για τους κινδύνους του υδραργύρου

Δεδομένου ότι ο υδράργυρος έχει βιοσυσσωρευτικές και βιομεγεθυντικές ιδιότητες και 
δεδομένων των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου η έκθεση 
στον υδράργυρο, είναι σημαντικό οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, έγκυοι και 
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία) να ενημερώνονται και να προειδοποιούνται για τους 
πιθανούς κινδύνους της κατανάλωσης μερικών ψαριών. Όπως συνιστά η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων η έκθεση αυτών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στον 
υδράργυρο πρέπει να παρακολουθείται, και χρειάζεται να διατυπωθούν συστάσεις για την 
πρόσληψη ψαριών και θαλασσινών μέσω της διατροφής. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να 
είναι μέρος του συστήματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της υγείας και του 
προγράμματος βιοπαρακολούθησης, το οποίο προβλέφθηκε αρχικά από το σχέδιο δράσης 
2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία.

VI. Εμβόλια

Ο υδράργυρος περιέχεται στα εμβόλια με τη μορφή της θειομερσάλης, που περιέχει περίπου 
50% αιθυλυδράργυρο, και χρησιμοποιείται ως συντηρητικό, για να αποτρέψει την ανάπτυξη 
μικροβίων. Ενώ σε αυτό το σημείο υπάρχει ακόμη σημαντική διαμάχη σχετικά με το αν η 
θειομερσάλη στα εμβόλια έχει ή όχι αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, είναι σημαντικό να 
παρατηρήσουμε ότι το 1991 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) κατέληξε ότι δεν είχε 
ποτέ επαληθευθεί ένα ασφαλές επίπεδο έκθεσης σε υδράργυρο, κάτω από το οποίο δεν 
υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση. Κάποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε διάφορα κράτη μέλη: 
τον Αύγουστο του 2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης ανήγγειλε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πλέον θειομερσάλη σε παιδικά εμβόλια· 
στη Δανία, το Εθνικό Κεντρικό Εργαστήριο του Δανικού Συστήματος Υγείας έχει 
σταματήσει από το 1992 να χρησιμοποιεί τη θειομερσάλη σε εμβόλια για παιδιά. Η 
κατάσταση όσον αφορά την περίπτωση του υδραργύρου στα εμβόλια δεν είναι σαφής στα 
άλλα κράτη μέλη.
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VII. Υποστήριξη και προαγωγή της διεθνούς δράσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να εντατικοποιήσουν τις διεθνείς 
προσπάθειές τους και να αγωνιστούν για παγκόσμια μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών 
υδραργύρου, της ζήτησης και της προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της ρύπανσης από υδράργυρο, πρέπει να γίνουν προσπάθειες για 
να εγκριθεί ένα διεθνές νομοθετικό μέσο για τον υδράργυρο. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία, προς την κατεύθυνση της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, με τις δύο 
κύριες χώρες εξόρυξης υδραργύρου, την Αλγερία και την Κιργιζία, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί ο σταδιακός τερματισμός της πρωτογενούς παραγωγής υδραργύρου. Οι διμερείς 
επαφές πρέπει να ενταθούν κατά τις προετοιμασίες για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον το 2007, με χώρες όπως η Κίνα, η 
Ινδία, η Ρωσία και η G77, που εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από στερεά καύσιμα για 
τις μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Συμπεράσματα/ Συστάσεις

Ο υδράργυρος είναι τοξικός για τους ανθρώπους, τα οικοσυσήματα και την άγρια ζωή και 
αποτελεί μια διασυνοριακή παγκόσμια απειλή. Το πρόβλημα της ρύπανσης από υδράργυρο 
είναι περίπλοκο και πρέπει να ληφθούν μέτρα σε διάφορα μέτωπα, προκειμένου να 
ελαττωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον. Η στρατηγική της 
Επιτροπής για τον υδράργυρο είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι 
δράσεις που προτείνονται στη στρατηγική πρέπει να ακολουθηθούν από νομοθετικά μέτρα 
στους ακόλουθους τομείς:

- Οριακές τιμές εκπομπών για συναφείς δραστηριότητες
- Η τεχνική μείωσης πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κρεματόρια
- Απαγόρευση των εξαγωγών πρωτογενούς υδραργύρου ως το 2010
- Ασφαλής αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου
- Έλεγχος και επεξεργασία των αποβλήτων από οδοντιατρικά αμαλγάματα
- Περιορισμός της χρήσης υδραργύρου σε οδοντιατρικά αμαλγάματα
- Απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου στον εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχου στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές δυνατότητες.
 


