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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio
(2005/2050(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Bendrijos 
strategijos dėl gyvsidabrio (KOM(2005)0020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

A. kadangi gyvsidabris ir jo junginiai yra labai toksiški žmonėms, ekosistemoms ir gyvūnijai 
bei augalijai,

B. kadangi gyvsidabris yra patvarus ir aplinkoje gali tapti metilo gyvsidabriu – pačia 
toksiškiausia gyvsidabrio forma, kuri įveikia ir placentos ir kraujo-smegenų barjerą ir gali 
sužaloti besivystančius smegenis,

C. kadangi tarša gyvsidabriu yra plačiai paplitusi, nepaliaujama, pasklidusi problema ir 
kadangi Komisijos pasiūlyta Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio yra svarbus indėlis 
stengiantis įveikti šią pasaulinę grėsmę,

D. kadangi 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB, 
nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1(Pagrindinė vandens 
direktyva), gyvsidabris ir jo junginiai yra įtraukti į prioritetinių kenksmingų medžiagų 
sąrašą; kadangi remiantis šios pakeistos Direktyvos 16 straipsnio 8 dalimi buvo 
reikalaujama, kad Komisija iki 2003 m. gruodžio mėn. pateiktų pasiūlymą dėl prioritetinių 
kenksmingų medžiagų išleidimo, išmetimo ir nuostolių sustabdymo ar palaipsnio 
panaikinimo, bet tokio pasiūlymo dar nepateikė,

E. kadangi ES yra didžiausia pasaulyje gyvsidabrio eksportuotoja ir kadangi ES eksporto 
uždraudimas reikšmingai prisidėtų prie prekybos apribojimo ir sumažintų gyvsidabrio 
pasiūlą pasaulio mastu,

F. kadangi ES gyvsidabrio chloro šarmų pramonėje 12 000 tonų gyvsidabrio per kitus 15 
metų bus užkonservuota ir kadangi šį gyvsidabrio perteklių reikia laikyti saugiai,

G. kadangi gyvsidabris amžiais buvo kasamas Ispanijoje Almadéne ir kadangi šių kasyklų 
uždarymą tose teritorijose turi lydėti ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo 
priemonės, 

H. kadangi skubu nustatyti vietą, kurioje būtų patikimai saugomas gyvsidabrio perteklius iš 
  

1  OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001 (OL 
L 331, 2001 15 12, p. 1).
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visos Europos,

I. kadangi pagrindinis gyvsidabrio išmetimo šaltinis yra anglių deginimas ir kadangi teršalų į 
orą išmetimą iš didelių kurą deginančių įrenginių reglamentuoja Bendrijos įstatymai 
(1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės1 (IPPC Direktyva) ir 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo2),

J. kadangi Bendrijos įstatymai nereglamentuoja išmetimo iš mažų kurą deginančių įrenginių 
ir gyvenamuosiuose pastatuose sudeginamų anglių, 2000 m. jie sudarė 35 proc. ES27 
gyvsidabrio išmetimų; 

K. kadangi didžiausią gyvsidabriu paveiktų žmonių dalį išsivysčiusiose šalyse sudaro 
kvėpavusieji gyvsidabrio, esančio amalgaminėse dantų plombose, garais;

L. kadangi išmetamieji teršalai iš krematoriumų yra reikšmingas taršos gyvsidabriu šaltinis ir 
kadangi sumažinimo priemonės gali labai sumažinti šiuos išmetimus; 

M. kadangi gyvsidabrio pakeitimas vartotojams ir profesionalams skirtuose kontrolės ir 
matavimo prietaisuose būtų veiksminga priemonė kovojant su neišvengiamais išmetimais, 
atsirandančiais dėl naudojimosi prietaisais ar jų atsisakius; 

N. kadangi tarša gyvsidabriu nuo namų ūkio atliekų yra didėjanti problema ir kadangi reikia 
įgyvendinti privalomas schemas dėl atskiro bet kokių gyventojų apyvartoje esančių 
gyvsidabrio turinčių produktų rinkimo ir apdorojimo; 

O. kadangi dažniausiai metilo gyvsidabrio poveikis atsiranda jam į organizmą patekus su 
maistu ir kadangi jis ypač renkasi ir koncentruojasi vandenų maisto grandinėje, todėl 
valgantieji daug žuvies ir jūros gėrybių tampa ypač pažeidžiami;

P. kadangi reikia kiek įmanoma sumažinti gyvsidabrio poveikį pažeidžiamoms žmonių 
grupėms (kūdikiams, vaikams, nėščiosioms ir gimdyminio amžiaus moterims), kadangi 
tokio sumažinimo veiksmingumą reikia veiksmingai kontroliuoti; kadangi visai 
visuomenei, ir ypač pažeidžiamoms grupėms, reikia pranešti apie galimą gyvsidabriu ar jo 
junginiais užteršto maisto vartojimo riziką, šviesti šiais klausimais ir apie tai įspėti;

Q. kadangi ES turi siekti veiksmų pasaulio mastu, kad būtų labai sumažinta gyvsidabrio 
pasiūla ir paklausa, ir kontroliuoti visą jo prekybą, kadangi Europos Sąjunga Bendrijos 
lygiu turi imtis teisiškai įpareigojančių veiksmų, kad tarptautiniu lygiu veiksmai būtų 
gyvybiškai patikimi;

R. kadangi 2010 m. peržiūrint strategiją reikia atsižvelgti į viešai paskelbtus matavimus 
dirvožemyje, ore ir vandenyje; 

S. kadangi gyvsidabrio ištraukimas tam tikra dalimi priklauso nuo vietiniu lygiu įvairiose 
  

1 OL C 257, 1996 10 10, p 26.
2 OL C 309, 2001 11 27, p 1.
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ekosistemose atsirandančios biologinės prieigos;

1. pritaria Komisijos komunikatui dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio ir pabrėžia 
priimtus visa apimančius principus, siekiant gyvsidabrio išmetimo, pasiūlos ir paklausos 
sumažinimo Europos lygiu, taip pat gyvsidabrio pertekliaus tvarkymo ir apsaugojimo nuo 
poveikio tikslų;

2. pabrėžia, kad esant tokioms aplinkybėms svarbu, jog ES tęstų savo pastangas tarptautiniu 
lygiu, siekdama labai sumažinti gyvsidabrio išmetimus ir naudojimą pasaulio mastu, 
atsižvelgiant į alternatyvų buvimą ir kartu palaipsniui naikinant pirminę gavybą ir 
neleidžiant pertekliui vėl patekti į rinką; 

3. akcentuoja, atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus, Komisijos iniciatyva pateikto 
pasiūlymo palaipsniui naikinti gyvsidabrio metalo ir jo junginių eksportą iš Bendrijos 
svarbą ir prašo Bendriją užtikrinti, kad ES gyvsidabrio eksporto draudimas įsigaliotų kuo 
greičiau, atsižvelgiant į praktinę padėtį, bet vėliausiai iki 2010 m.;

4. ragina Komisiją iki 2008 m. kovo mėn., kol bus uždraustas eksportas, pasiūlyti priemones 
dėl gyvsidabrio ir jo junginių eksporto ir importo stebėjimo tarp valstybių narių bei į 
Bendriją ir iš jos;

5. todėl prašo Komisiją imtis veiksmų ir užtikrinti, kad visas gyvsidabris iš chloro šarmų 
pramonės būtų saugiai laikomas apsaugotose teritorijose, nuolat stebimas ir būtų tokioje 
vietoje, kurioje esant būtinybei būtų galima nedelsiant aktyviai vykdyti intervenciją;

6. dar akcentuoja principo „teršėjas moka“ taikymo svarbą dėl gyvsidabrio pertekliaus 
saugojimo; 

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad tuo metu į Europos ir / arba į pasaulio rinką nepatektų 
pirminio gyvsidabrio iš Europos; 

8. akcentuoja, kad pagrindinis gyvsidabrio išmetimo šaltinis yra anglių deginimas, ir prašo 
Komisiją kaip galima greičiau įvesti visokios su tuos susijusios veiklos bei didelio ir mažo 
masto kuro deginimo procesų gyvsidabrio išmetamųjų teršalų ribines vertes bent jau 
įtraukiant tai į IPPC direktyvą arba atskiru teisės aktu; 

9. ragina Komisiją artimiausiu laiku užtikrinti griežtą IPPC direktyvos įgyvendinimą turint 
galvoje, kad gyvsidabrio oksidų elementų procesas chloro šarmų pramonėje 
neapibrėžiamas kaip Geriausias prieinamas gamybos būdas (BAT);

10. prašo Komisijos artimiausiu laiku imtis tolesnių priemonių dėl gyvsidabrio išmetimo iš 
krematoriumų, atsižvelgiant į tai, kad tai yra didėjantis ir nerimą keliantis išmetimų 
šaltinis; 

11. prašo Komisijos iki 2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymus, kaip apriboti gyvsidabrio 
naudojimą dantų plombų amalgamose, atsižvelgiant į tai, kad yra įgyvendinama 
alternatyva be gyvsidabrio, ir ragina Komisiją tuo metu imtis priemonių ir užtikrinti, kad 
būtų tinkamai taikomi Bendrijos reikalavimai dėl amalgamos atliekų apdorojimo;
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12. prašo Komisiją apriboti gyvsidabrio rinkodarą ir naudojimą visuose vartotojų ir profesinių 
sričių naudojamuose kontrolės ir matavimo prietaisuose (ypač namuose, sveikatos 
priežiūros institucijose ir mokyklose), bet leidžiant kai kurias išimtis ten, kur dar nėra 
atitinkamų alternatyvų. Tokios išimtys taip pat turi būti taikomos retais atvejais prižiūrint 
muziejų kolekcijas ar pramonės paveldą;

13. prašo Komisijos artimiausiu laiku imtis priemonių ir užtikrinti, kad visi šiuo metu 
visuomenės apyvartoje esantys produktai (ne tik elektriniai ir elektroniniai) su gyvsidabriu 
būtų atskirai surinkti ir saugiai apdoroti;

14. ragina Komisiją, kaip nurodyta ir 2005 m. birželio 24 d. Tarybos išvadose, spręsti 
gyvsidabrio naudojimo vakcinų gamyboje klausimą ir įvertinti tai siekiant tokį naudojimą 
apriboti ir visai uždrausti, kai atsiras tinkama ir saugi alternatyva;

15. ragina Komisiją užtikrinti, kad gyvsidabrio tyrimams būtų suteiktas pirmumas ir skiriamas 
atitinkamas finansavimas remiantis septintąja RTD bendrąja programa ir kitomis 
atitinkamomis finansavimo priemonėmis;

16. ragina Komisiją užtikrinti, kad remiantis pasiūlytu REACH reglamentu, jį patvirtinus, 
dabartinės strategijos neaprėptas kitoks gyvsidabrio naudojimas kur įmanoma būtų 
pakeistas saugia alternatyva;

17. pabrėžia prieš poveikį nukreiptų priemonių ir supratimo gerinimo siekimo svarbą bei 
pripažįsta visuomenės informuotumo, bendravimo ir švietimo reikšmę daugiausiai dėl 
gyvsidabrio poveikio sveikatai keliamos rizikos;

18. ragina Komisiją kuo greičiau įvykdyti savo įsipareigojimą, remiantis Pagrindine vandens 
direktyva, kuria buvo reikalaujama dar iki 2003 m. gruodžio mėn. pasiūlyti adekvačią 
išmetimų kontrolę ir kokybės standartus dėl palaipsnio gyvsidabrio bei jo junginių 
išleidimo, išmetimo ir praradimo vandenyje panaikinimo;

19. pritaria Komisijos pasiūlymui toliau tirti specifinį įvairių žuvies rūšių ir jūros gėrybių 
suvartojimą pažeidžiamose gyventojų grupėse ir laiko tai vienu iš skubiausių veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad poveikis pažeidžiamoms gyventojų grupėms būtų sumažintas 
daugiau nei pagal tarptautiniu mastu priimtus standartus, nustatančius saugų metilo 
gyvsidabrio lygį;

20. ragina Komisiją užtikrinti, kad kuo greičiau visai Europai būtų pristatyta metilo 
gyvsidabrio lygio žuvyse, taip pat ir didelėse plėšriosiose žuvyse, nustatymo programa, 
atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos išleistas žuvies su dideliu kiekiu 
gyvsidabrio vartojimo rekomendacijas (EFSA) ypač pabrėžiant gaires pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms; laiko, kad tokia programa turi atsižvelgti į konkrečią riziką, susijusią 
su faktu, kad vienos ekosistemos greičiau gyvsidabrį pakeičia biologiškai gaunamu metilo 
gyvsidabriu nei kitos;

21. ragina Komisiją taip pat užtikrinti, kad gyvsidabris būtų įtrauktas į biostebėsenos 
programą, iš pradžių numatytą 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų 
plane (KOM(2004)0416), iš karto po 2005 m. vasario 23 d. savo rezoliucijoje to 
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pareikalavus Europos Parlamentui (2004/2132(INI)1;

22. pritaria Tarybos išvadai, pripažįstančiai aplinkos ir socialines problemas dėl seniai žinomų 
gyvsidabrio kasyklų, esančių Almadén, Ispanijoje, uždarymo; rekomenduoja imtis 
adekvačių ir deramai Komisijos finansuojamų priemonių, kad su gyvsidabrio kasyklų 
uždarymu susijusioms teritorijoms būtų prieinamos perspektyvios ekonominės bei 
socialinės alternatyvos; pabrėžia, kad reikia apsvarstyti galimybę Almadén saugoti esamo 
gyvsidabrio arba visoje Europoje kituose gaminiuose pramonės panaudoto gyvsidabrio 
atsargas, taip išnaudojant ten esamas infrastruktūras, vietos darbo jėgą bei technologinę 
kompetenciją;

23. remia priemones, užtikrinančias uždarytų užterštų kasyklų teritorijų atstatymą ir 
stebėseną, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“ ;

24. pritaria visiems Komisijos tarptautiniu lygiu pasiūlytiems veiksmams ir pabrėžia 
Komisijos ir valstybių narių tarptautinių veiksmų paramos ir skatinimo svarbą, siekiant 
susitarimo dėl pasaulinės teisėkūros priemonės dėl gyvsidabrio įgyvendinimo;

25. toliau akcentuoja ES bendradarbiavimo su pagrindinėmis kasyklas turinčiomis 
valstybėmis: Alžyru ir Kirgizija, svarbą, siekiant palaipsniui panaikinti pirminio 
gyvsidabrio patekimą į pasaulio rinką, remiant susijusius veiksmus;

26. pabrėžia ES iniciatyvos ir dvišalių susitikimų su kitais regionais, pvz., G77 ir Kinija, 
organizavimo svarbą, siekiant geriau pasiruošti deryboms, kurios turi įvykti per artėjantį 
Jungtinių Tautų aplinkos programos Valdančiosios tarybos posėdį 2007 m.;

27. prašo Komisijos ištirti galimybę teikti techninę pagalbą ir patyrimą paveiktoms 
besivystančioms šalims ir pereinamąjį ekonominį laikotarpį išgyvenančioms valstybėms, 
kad galiausiai palaipsniui panaikintų gyvsidabrio ir jo junginių naudojimą;

28. ragina Komisiją užtikrinti gyvsidabrio naudojimo apribojimą aukso kasyboje kartu 
skatinant įgyvendinamas priemones, kurioms nereikia gyvsidabrio, ir, be to, pateikti 
pasiūlymą dėl teigiamos be gyvsidabrio išgauto aukso ženklinimo schemos;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  
1  P6_TA(2005)0005.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Mercury is a heavy metal, sometimes known as quicksilver, which occurs naturally in the 
environment in different chemical forms. Mercury is the only metal that in its pure form is a 
liquid and at room temperature it slowly forms a vapour. Natural events (e.g. volcanic 
activity, weathering of rocks) and human activities (e.g. mining, burning fuel) can cause 
mercury release into the environment. Mercury placed on the world market has been obtained 
mainly from cinnabar mines located in Spain, China, Kyrgyzstan and Algeria. It can also be 
recycled from industrial processes.

Mercury deposits at Almadén in Spain account for the largest quantity of liquid mercury 
metal produced in the world. Its total production from historical times is approximately 
250,000 metric tons, which is approximately one third of the entire quantity produced 
worldwideMercury has been mined at Almaden for more than 2,000 years and is the nucleus 
of social economic activity in that region.
Mercury and its compounds are highly toxic to humans, ecosystems and wildlife. It is a 
global, diffuse and persistent pollutant. Mercury can change into the environment into 
methylmercury, its most toxic form, which readily passes both the placental barrier and the 
blood-brain barrier with the risk of causing damage to the nervous system, and thus making it 
particularly harmful to foetal development.

Mercury is a global threat. It crosses national or regional boundaries, travelling long distances 
through the atmosphere, contaminating European and global food supplies at levels posing a 
significant risk to human health.

The European Union is the world’s largest mercury exporter, having been responsible for 
some 30% of global consumption in 2001-2003. EU leadership in dealing with global 
mercury problems is therefore clearly an economic, political and moral imperative.
Community action as well as international commitment is necessary for the protection of 
human health and the environment. The Community Strategy concerning Mercury with its 
integral approach is therefore an important contribution in tackling this global threat.

I. Export Ban and safe storage

The Commission plans the phasing out of mercury exports from the Community, with the 
introduction of an export ban by 2011. However, this ban should be introduced as soon as 
possible, and by 2010 at the latest. Coupled with international action as proposed by the 
UNEP Governing Council resolution adopted in February 2005 and the GEF/UNDP/UNIDO 
Global Mercury Project, pressure is building with actions geared at reducing the global 
demand for mercury.
It is estimated that the EU chlor-alkali industry will have some 12.000 tonnes of mercury 
destined for decommissioning over the next 15 years. This surplus of mercury must be safely 
stored in secure sites, continuously monitored and located where intervention can take place 
immediately if necessary.
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II. Emission limit values

The main source of emissions from mercury is the burning of coal. Implementation of existing 
instruments such as directive 2001/80/EC to reduce sulphur dioxide will bring some 
reductions to mercury emissions.  However, particularly elemental mercury (with a lifetime in 
the atmosphere of up to one year), which can travel globally, will still be released in the 
environment contributing to the global pollution.  Therefore, emission limit values for 
mercury from large combustion plants and other related activities should be introduced as 
soon as possible in IPPC directive 96/61/EC, and/or in a separate legislative document.
Considering that various control options already exist, such as abatement techniques, use of 
low-mercury coal, coal cleaning or switching to a cleaner fuel. Furthermore, as is mentioned 
in the Strategy, international action under the Protocol on Heavy Metals under the Long-
Range Transboundary Air Pollution Convention (LRTAP) should also be taken into 
consideration.

Emissions from small-scale combustion facilities are presently not regulated under 
Community law; emission limit values for such installations should also be set through a 
Community instrument, since the cumulative effect of mercury emissions from these 
installations contributes substantially to the overall level of emissions.

Furthermore, mercury emissions from crematoria are an increasing source of pollution, and 
should be controlled at EU level. Legislation is already in place in Denmark, the Netherlands, 
Germany and the UK, and should be harmonised before more Member States adopt their own 
legislation. The relevant OSPAR recommendation covers only 12 out of the 25 Member 
States and no sanctions are foreseen in case of no implementation.

III. Ban of Mercury in measuring and control equipment

The only effective way of addressing inevitable mercury emissions from use and disposal of 
measuring and control equipment is by substituting mercury in these product categories.
Examples of restricting the use of hazardous chemicals in products already exist in the EU 
legislation e.g. directives 76/769, 2002/95. Consequently, the marketing and use of mercury in 
all measuring and control equipment for consumer and professional uses (especially in 
household, healthcare facilities and schools) should be restricted, allowing for some 
exemptions where adequate alternatives are not yet available. Derogations should be limited 
in time, to provide incentives for research and development in order to encourage a shift to 
alternative substances and techniques by the industry concerned. Several Member States such 
as Sweden, Denmark and the Netherlands have experience of successfully implementing such 
restrictions.

IV. Collect and treat Mercury Waste

Separate, safe collection and treatment measures must be put in place for those products 
containing mercury already circulating in society. Much of the mercury containing waste 
comes from households and might be released in a non-controlled way in the environment.
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The Commission should propose measures under the Strategy aiming at dealing with this 
problem. In the same way, Community requirements on treatment of waste from dental 
amalgam must be properly applied.

V. Protect against and inform about risks of Mercury

Given that mercury has bioaccumulative and biomagnifications properties and given the 
dangers associated with mercury exposure to brain development, it is essential that vulnerable 
groups of the population (children, pregnant women and women of childbearing age) are well 
informed and alerted of the possible risks of some fish consumption. As recommended by 
EFSA, exposure to mercury of these vulnerable groups of the population need to be 
monitored, and recommendations on dietary intake of fish and seafood need to be set. Such 
monitoring should be part of the environment and health monitoring system and the 
biomonitoring programme, originally envisaged under the Environment and Health Action 
Plan 2004-2010.

VI. Vaccines

Mercury is contained in vaccines in the form of thimerosal, also known as 
thiomersal, containing approximately 50% ethylmercury by weight, and it is used as a 
preservative, to prevent the growth of microbes. While at this point there is still significant 
controversy over whether or not thimerosal in vaccines causes adverse health effects in 
humans, it is important to note that in 1991 the World Health Organization (WHO) concluded 
that a safe level of mercury exposure below which no adverse effects occur, had never been 
established. Some measures have already been taken in different Member states: In August 
2004 in the UK the Department of Health and Social Security announced that it would no 
longer use thimerosal in infant vaccines; in Denmark, the National Central Laboratory of the 
Danish Health System has not used thimerosal in vaccines for children since 1992. The 
situation, regarding the case of mercury in vaccines, in other Member States is not clear.  

VII. Support and promote international action

The European Union and the Member States need to intensify its international efforts and 
strive for global measures to control mercury emissions, demand and supply globally. Given 
the transboundary nature of mercury contamination, efforts have to be undertaken with a view 
to agreeing on an international legislative instrument on mercury. Co-operation should be 
strengthened in the way of financial and technical assistance with the two main mercury 
mining countries Algeria and Kyrgyzstan, in order to encourage phasing out of primary 
mercury production.  Bilateral contacts should be intensified in preparation for the UNEP 
Governing Council in 2007, with countries such as China, India, Russia and the G77, which 
are all increasingly dependent on solid fuels for coal-fired power plants.

Conclusions/ Recommendations

Mercury is toxic to humans, ecosystems and wildlife and it constitutes a transboundary global 
threat. The problem of mercury contamination is complex and measures need to be taken on 
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several fronts in order to diminish the associated health and environment risks significantly.
The Commission Strategy concerning mercury is a welcome step in the right direction. The 
actions proposed in the strategy need to be followed by legislative measures in the following 
areas:

- emission limit values for relevant activities 
- abatement technique  to be compulsory for crematoria
- an export ban of primary mercury by 2010 
- safe storage of  surplus mercury
- control and treatment of waste from dental amalgam 
- restrict the use of mercury in dental amalgams
- a ban on mercury use in control and measuring equipment where safe alternatives exist.


