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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti 
(KOM (2006)0636 – C6-0363/2006 –2006/0206 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM 
(2006)0636)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 133 a 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0363/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
rady o zákazu vývozu a bezpečném 
skladování kovové rtuti, cinabaritu, 
sloučenin rtuti a výrobků obsahujících 
rtuť

Odůvodnění

Důsledek změn v článku 1.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) V souladu se sdělením Komise 
Evropskému parlamentu a Radě „Strategie 
Společenství týkající se rtuti“ je nutné 
snížit riziko vystavení člověka a životního 
prostředí účinkům rtuti. 

(2) V souladu se sdělením Komise 
Evropskému parlamentu a Radě „Strategie 
Společenství týkající se rtuti“ a s 
usnesením Evropského parlamentu ze dne 
14. března 20061 o této strategii je nutné 
snížit riziko vystavení člověka a životního 
prostředí účinkům rtuti. 
1 Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s.128.

Odůvodnění

EP ve svém usnesení vyzval Komisi, aby chránila lidské zdraví a životní prostředí právně 
závaznými opatřeními, která zamezí únikům rtuti a jejích sloučenin do životního prostředí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Rtuť zatím nepodléhá závazným 
omezením na základě mnohostranných 
dohod o životním prostředí, s výjimkou 
Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k 
Úmluvě EHK OSN o dálkovém 
znečišťování přesahujícím hranice států.

Odůvodnění

Postupné ukončení vývozu kovové rtuti a sloučenin rtuti ze zemí Společenství nebude pro 
ochranu lidského zdraví a životního prostředí dostačující, a proto je třeba, aby navíc vznikl 
mezinárodní závazek za účelem dohody na právně závazném nástroji.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 4

(4) Vývoz kovové rtuti ze Společenství by 
měl být zakázán za účelem významného 
snížení celkové dodávky rtuti.

(4) Vývoz kovové rtuti, cinabaritu a 
sloučenin rtuti ze Společenství by měl být 
zakázán za účelem významného snížení 
celkové dodávky rtuti.

Odůvodnění

Za účelem dosažení souladu s pozměňovacím návrhem ke článku 1.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Ze stejného důvodu by rovněž měl být 
zakázán vývoz výrobků obsahujících rtuť, 
které jsou v Evropské unii již regulovány 
nebo budou regulovány v brzké době.

Odůvodnění

Za účelem dosažení souladu s pozměňovacím návrhem ke čl. 1 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 4b (nový)

(4b) V zájmu zajištění lepší ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí v 
Evropské unii by měl být zakázán dovoz 
kovové rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti.

Odůvodnění

EU by měla zvážit zákaz dovozu rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti, aby podpořila politiky 
podněcující opětovné získávání rtuti z odpadů a výrobků.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Členské státy by měly pravidelně 
poskytovat Komisi informace o kovové 
rtuti, cinabaritu a sloučeninách rtuti, 
které vstupují na jejich území nebo je 
opouštějí či jsou v rámci jejich území 
předmětem přeshraničního obchodu, aby 
bylo možné včas zhodnotit účinnost tohoto 
nástroje. Veškeré tyto informace by měly 
být snadno dostupné veřejnosti.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou okamžitě zapotřebí lepší údaje o tocích rtuti v Evropě (jak na svém 
23. zasedání potvrdila i Řídící rada UNEP), mělo by bezodkladně dojít ke zpřísnění 
stávajících ustanovení týkajících se podávání informací o pohybu rtuti, cinabaritu a sloučenin 
rtuti a v případě potřeby k vypracování dalších ustanovení.



PE 384.513v01-00 8/20 PR\651465CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 7

(7) Za účelem zajištění, že skladování bude 
bezpečné pro lidské zdraví a životní 
prostředí, by posouzení bezpečnosti 
požadované rozhodnutím 2003/33/ES pro 
podzemní skladování mělo být doplněno 
zvláštními požadavky a mělo by být 
použitelné také pro skladování jiné než
podzemní.

(7) Za účelem zajištění, že skladování bude 
bezpečné pro lidské zdraví a životní 
prostředí, by posouzení bezpečnosti 
požadované rozhodnutím 2003/33/ES pro 
podzemní skladování mělo být doplněno 
zvláštními požadavky a mělo by být 
použitelné také pro skladování nadzemní.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu se změnou v článku 5. Nedbale uskladněná rtuť může vážně 
ohrozit životní prostředí a lidské zdraví např. kontaminací půdy a podzemních vod.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 8

(8) Je vhodné zorganizovat výměnu 
informací za účelem posouzení potenciální 
potřeby doplňujících opatření týkajících se 
vývozu a skladování rtuti, aniž by byla 
dotčena pravidla Smlouvy v oblasti 
hospodářské soutěže, a zejména článek 81.

(8) Je vhodné zorganizovat výměnu 
informací se všemi zúčastněnými stranami
za účelem posouzení potenciální potřeby 
doplňujících opatření týkajících se dovozu,
vývozu a skladování rtuti, aniž by byla 
dotčena pravidla Smlouvy v oblasti 
hospodářské soutěže, a zejména článek 81.

Odůvodnění

Výměna informací v rámci Evropské unie je důležitá a může být dosaženo lepších výsledků, 
jestliže mezi sebou budou postupy a myšlenky sdílet všechny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Komise a členské státy by měly 
podporovat a pomáhat rozvíjet povědomí o 
informacích týkajících se zákazu vývozu 
kovové rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti a 
bezpečném skladování kovové rtuti a 
zajišťovat, aby tyto informace byly veřejně 
dostupné.
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Odůvodnění

Bylo prokázáno, že veřejná dostupnost informací má mimořádný význam pro zajištění 
vysokého stupně ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Členské státy by měly zavést 
předpisy o sankcích použitelných při 
porušení ustanovení tohoto nařízení a 
zajistit, aby byla ustanovení prováděna. 
Tyto sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že porušení tohoto nařízení může vést ke škodám na lidském zdraví a na 
životním prostředí, měl by být stanoven realizovatelný a transparentní postup pro udělení 
sankcí v případě jeho porušení.

Pozměňovací návrh 12
Článek 1

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6) ze Společenství bude zakázán ode 
dne 1. července 2011.

Vývoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6), cinabaritu a sloučenin rtuti ze 
Společenství bude zakázán ode dne 
1. ledna 2009.

Odůvodnění
Rtuť a její sloučeniny jsou pro lidi a zvířata vysoce toxické a umožněním dalšího vývozu 
sloučenin rtuti by vznikla v systému mezera. Obchodníci v EU by jednoduše mohli vyrábět 
určité sloučeniny rtuti na vývoz, neboť v této formě je rtuť celosvětově využívána nejvíce, nebo 
s nimi za účelem vývozu obchodovat. Všeobecný zákaz vývozu sloučenin rtuti přispěje ke 
snížení emisí a množství rtuti v oběhu. Zákaz vývozu cinabaritu a sloučenin rtuti může navíc 
zamezit tomu, aby byly minerály a sloučeniny s vysokým obsahem rtuti využívány jako 
suroviny ke zpracování kovové rtuti.

Předchozí návrhy Komise, ale také lucemburské předsednictví navrhovaly stanovit zákaz 
vývozů do roku 2008.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 1 odst. 1a (nový)
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Vývoz výrobků obsahujících rtuť, jejichž 
prodej nebo distribuce není v EU 
povolena, je od 1. ledna 2009 zakázán.

Odůvodnění

Výrobky obsahující rtuť jsou v EU i na celém světě stále více regulovány a není již morálně 
přijatelné, aby EU vyvážela výrobky obsahující rtuť do jiných zemí, kde ještě regulovány být 
nemusí. K prakticky všem výrobkům obsahujícím rtuť existují hospodárné alternativy bez 
obsahu rtuti.

Pozměňovací návrh 14
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Dovoz kovové rtuti (Hg, CAS RN 7439-97-
6), cinabaritu a sloučenin rtuti do 
Společenství je zakázán od 1. ledna 2009.

Odůvodnění

Zákaz vývozu rtuti z EU zajistí, že jsou v rámci EU dodávky rtuti adekvátní poptávce, 
povinnostem skladování a politikám podporujícím opětovné získávání rtuti z odpadů a 
výrobků.

Pozměňovací návrh 15
Článek 2

Kovová rtuť, která se již nepoužívá 
v průmyslu výroby chloru a alkalických 
hydroxidů, rtuť získávaná z čištění 
zemního plynu a rtuť získávaná jako 
vedlejší produkt z neželezných kovů z 
důlní a hutní činnosti bude ode dne 
stanoveného článku 1 skladována v kvalitě 
a koncentraci způsobem, který je bezpečný 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Členské státy zajistí, že kovová rtuť, která 
se již nepoužívá v průmyslu výroby chloru 
a alkalických hydroxidů či která je 
získávána z cinabaritu, rtuť opětovně
získávaná z čištění zemního plynu a rtuť 
opětovně získávaná jako vedlejší produkt z 
neželezných kovů z důlní a hutní činnosti 
bude ode dne stanoveného článku 1 
skladována v kvalitě a koncentraci 
způsobem, který je bezpečný pro lidské 
zdraví a životní prostředí, ve vhodných 
zařízeních, která k tomu splňují příslušné 
podmínky, a bude k ní připojeno 
posouzení bezpečnosti a příslušné 
povolení v souladu s tímto nařízením.
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Odůvodnění

Rtuť musí být skladována bezpečným způsobem, který splňuje standardy řádného 
dlouhodobého nakládání se rtutí z hlediska životního prostředíí. Podle okolností musí  za 
bezpečné uskladnění kovové rtuti nést odpovědnost buď členské státy, nebo průmysl. Povolit 
využití rtuti získané z cinabaritu by znamenalo, že na trhu bude přidána další rtuť, což by bylo 
v rozporu s cílem tohoto nařízení, a proto by tato rtuť měla být rovněž skladována.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 2

1. Odchylně od bodu a) čl. 5 odst. 3 
směrnice 1999/31/ES může být kovová 
rtuť, která je považována za odpad, 
skladována v odpovídajícím 
bezpečnostním obalu:

1. Odchylně od bodu a) čl. 5 odst. 3 
směrnice 1999/31/ES může být kovová 
rtuť, která je považována za odpad, 
skladována v odpovídajícím 
bezpečnostním obalu:

a) buď v podzemním solném dole 
upraveném pro odstraňování odpadů;

a) buď v podzemním solném dole 
upraveném pro dočasné skladování kovové 
rtuti podle článku 5 před jejím konečným 
odstraněním;

b) nebo v zařízení výhradně určeném a 
vybaveném pro dočasné skladování kovové 
rtuti před jejím konečným odstraněním.

b) nebo v nadzemním zařízení výhradně 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti před jejím 
konečným odstraněním.

Odůvodnění

Přetrvává obava, zda rtuť vzhledem ke svému kapalnému stavu může v solných dolech zůstat 
nenarušená, aby neunikala ani ve formě výparů z barelů. Z hlediska životního prostředí je 
upřednostňovanou možností její odstranění. Aby však bylo nalezeno dlouhodobé řešení, může 
být z hospodářských a technických důvodů zapotřebí na omezenou dobu využít bezpečného 
uskladnění.

Pozměňovací návrh 17
Článek 4

1. Posouzení bezpečnosti, které má být 
provedeno v souladu s rozhodnutím 
2003/33/ES pro skladování v podzemním 
solném dole upraveném pro skladování 
odpadů, musí zahrnovat zejména další 
rizika vyplývající z povahy a 
dlouhodobého chování kovové rtuti a jejího 
bezpečnostního obalu.

1. Posouzení bezpečnosti, které má být 
provedeno v souladu s rozhodnutím 
2003/33/ES pro skladování v podzemním 
solném dole upraveném pro dočasné
skladování odpadů, musí zahrnovat 
zejména další rizika vyplývající z povahy a 
dlouhodobého chování kovové rtuti a jejího 
bezpečnostního obalu.

2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 2. Posouzení bezpečnosti zajišťující úroveň 
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ochrany životního prostředí rovnocennou s 
úrovní zajištěnou rozhodnutím 2003/33/ES 
se provede a předloží příslušnému orgánu 
pro dočasné skladování v zařízení 
výhradně určeném a vybaveném pro 
skladování kovové rtuti.

ochrany životního prostředí rovnocennou s 
úrovní zajištěnou rozhodnutím 2003/33/ES 
se provede a předloží příslušnému orgánu 
pro dočasné skladování v nadzemním
zařízení výhradně určeném a vybaveném 
pro skladování kovové rtuti.

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro podzemní solný 
důl nebo zařízení výhradně určené a 
vybavené pro dočasné skladování kovové 
rtuti musí obsahovat požadavky na 
pravidelné vizuální kontroly kontejnerů a 
instalaci příslušného zařízení na detekci par 
za účelem zjištění jakéhokoli úniku.

3. Povolení uvedené v článcích 8 a 9 
směrnice 1999/31/ES pro podzemní solný 
důl nebo nadzemní zařízení výhradně 
určené a vybavené pro dočasné skladování 
kovové rtuti musí obsahovat požadavky na 
pravidelné vizuální kontroly kontejnerů a 
instalaci příslušného zařízení na detekci par 
za účelem zjištění jakéhokoli úniku. Se 
rtutí bude možno dále nakládat podle 
článku 5 za účelem konečného 
odstranění.

Odůvodnění

Přetrvává obava, zda rtuť vzhledem ke svému kapalnému stavu může v solných dolech zůstat 
nenarušená, aby neunikala ani ve formě výparů z barelů. Z hlediska životního prostředí je 
upřednostňovanou možností její odstranění. Aby však bylo nalezeno dlouhodobé řešení, může 
být z hospodářských a technických důvodů zapotřebí na omezenou dobu využít bezpečného 
uskladnění.

Pozměňovací návrh 18
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Komise přezkoumá bezpečnostní posudek 
uvedený v rozhodnutí 2003/33/ES, aby 
zajistila, že v něm jsou zahrnuta konkrétní 
rizika vyplývající z povahy 
a dlouhodobého chování kovové rtuti a 
jejího bezpečnostního obalu. Tato revize 
bude dokončena do ….*.
* Šesti měsíců před tím, než tento zákaz vývozu 
vstoupí v platnost.

Odůvodnění

Skladování by mělo být velmi přísně kontrolováno. S ohledem na mimořádně toxickou povahu 
a dlouhodobé chování kovové rtuti je zapotřebí, aby bylo před tím, než zákaz vývozu vstoupí v 
platnost, včas provedeno další posouzení bezpečnosti skladování.
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Pozměňovací návrh 19
Článek 4b (nový)

Článek 4b
Během dočasného skladování zůstane 
odpovědnost na vlastníku skladovacího 
zařízení. Aby byl zajištěn dostatek 
finančních prostředků na konečné 
odstranění rtuti, založí členské státy za 
tímto účelem fond. Fond bude vytvořen na 
základě příspěvků, které poskytne průmysl 
výroby chloru a alkalických hydroxidů a 
jež budou úměrné rtuti zaslané na 
uskladnění. Při zaslání rtuti na konečné 
odstranění podle článku 5 převezmou 
členské státy za odstranění 
administrativní a finanční odpovědnost.

Odůvodnění

Rtuť je mimořádně nebezpečné povahy, a tudíž během jejího dočasného uskladnění zůstává 
aktuální otázka bezpečnosti.  Je proto nezbytné, aby v souladu se zásadou „znečišťovatel 
platí“ odpovědnost spočívala na vlastnících skladovacích zařízení. Odpovědnost by měly 
převzít i členské státy a zajistit finační prostředky na bezpečné konečné odstranění.

Pozměňovací návrh 20
Článek 5

Komise zorganizuje výměnu informací 
mezi členskými státy a příslušnými
odvětvími.
Touto výměnou informací se zejména zjistí 
potenciální nutnost rozšíření zákazu 
vývozu na sloučeniny rtuti a výrobky 
obsahující rtuť, rozšíření povinnosti
skladování na kovovou rtuť z jiných zdrojů 
a časového omezení skladování v zařízení 
specificky určeném a vybaveném pro 
dočasné skladování kovové rtuti.

Komise zorganizuje do 30. června 2010
výměnu informací mezi členskými státy a 
příslušnými zúčastněnými stranami.
Touto výměnou informací se zejména zjistí 
nutnost rozšíření povinnosti skladování na 
kovovou rtuť z jiných zdrojů a časového 
omezení skladování v podzemním solném 
dole či nadzemním zařízení specificky 
určeném a vybaveném pro dočasné 
skladování kovové rtuti.
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Odůvodnění

V průběhu přípravy strategie Společenství týkající se rtuti a stávajícího nařízení probíhaly 
rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami. Do výměny informací by se měly zapojit 
zainteresované strany, včetně členských států, průmyslu a environmentálních a 
zdravotnických nevládních organizací.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 2 a 3

2. Nejpozději do 30. listopadu 2014 
oznámí členské státy Komisi uplatňování 
tohoto nařízení a jeho účinky na trh na 
příslušném území. Na žádost Komise 
předloží členské státy tyto informace přede 
dnem stanoveným v prvním pododstavci.

2. Členské státy vytvoří registr odběratelů 
a prodejců rtuti a obchodníků se rtutí, 
cinabaritem a sloučeninami rtuti 
a shromáždí potřebné informace. Každé 
dva roky, nejpozději 6 měsíců od skončení 
daného období, informují Komisi o
uplatňování tohoto nařízení a jeho účincích
na trh na příslušném území. Komise 
informace zveřejní formou stručné zprávy 
v průběhu jednoho roku od poskytnutí 
informací členskými státy. První soubor 
informací se bude týkat období 2007–2008 
a bude zaslán Komisi do 30. června 2009 
a zveřejněn do 30. června 2010. 
Informace budou poskytnuty formou, 
kterou stanoví Komise do ...*.

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

3. Informace týkající se odstavce 2 musí 
obsahovat alespoň údaje:

a) o objemech, cenách, zemi původu a 
zemi určení, jakož i o zamýšleném použití 
kovové rtuti vstupující na území 
Společenství nebo z něj vystupující;

a) o objemech, cenách, zemi původu a 
zemi určení, jakož i o zamýšleném použití 
kovové rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti 
vstupujících na území Společenství nebo z 
něj vystupující;

b) o objemech, cenách, zemi původu a 
zemi určení, jakož i o zamýšleném použití 
kovové rtuti, se kterou se obchoduje přes 
hranice, v rámci Společenství.

b) o objemech, cenách, zemi původu a 
zemi určení, jakož i o zamýšleném použití 
kovové rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti,  
se kterými se obchoduje přes hranice, v 
rámci Společenství. 
* Jeden rok poté, co toto nařízení vstoupí v 
platnost.

Odůvodnění

Zavedení zákazu vývozu bude rovněž vyžadovat účinný monitorovací systém, aby se zajistilo, 
že rtuť není nezákonně dopravována na celosvětové trhy. Měl by existovat systém sledování 
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obchodu, který by zaznamenával veškerý dovoz a vývoz kovové rtuti a sloučenin rtuti mezi 
členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi, v nichž tento obchod není omezen.

Pozměňovací návrh 22
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy informují o těchto ustanoveních 
Komisi nejpozději do ...* a neprodleně jí 
oznámí každou jejich následnou změnu.
* Jeden rok poté, co toto nařízení vstoupí v 
platnost.

Odůvodnění

Tento článek je standardním ustanovením pro sankce v případech porušení nařízení.

Pozměňovací návrh 23
Článek 6b (nový)

Článek 6b
Komise a členské státy budou podporovat 
a pomáhat rozvíjet povědomí o 
informacích týkajících se zákazu vývozu 
kovové rtuti, cinabaritu a sloučenin rtuti a 
bezpečném skladování kovové rtuti a 
zajišťovat, aby tyto informace byly veřejně 
dostupné.

Odůvodnění

Lepší přístup veřejnosti k informacím o zákazu vývozu kovové rtuti a sloučenin rtuti a šíření 
těchto informací přispívá k účinnější ochraně lidského zdraví a k lepšímu životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 24
Článek 7

1. Komise posoudí uplatňování tohoto 1. Komise posoudí uplatňování tohoto 
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nařízení a jeho účinky na trh ve 
Společenství se zohledněním informací 
uvedených v článku 6.

nařízení a jeho účinky na trh ve 
Společenství se zohledněním informací 
uvedených v článcích 5 a 6.

2. Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 
30. června 2015.

2. Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 
30. června 2012. K této zprávě budou 
případně přiloženy návrhy na změnu 
tohoto nařízení.

Odůvodnění

Po určité době provádění a v souladu se změnou data zákazu vývozu bude zapotřebí posoudit 
účinnost navržených právních opatření za účelem vypracování souhrnné zprávy s návrhy na 
změnu.



PR\651465CS.doc 17/20 PE 384.513v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Rtuť a její sloučeniny jsou pro lidi vysoce toxické, zejména pro nervovou soustavu dětí ve 
stádiu vývinu, a škodí i ekosystémům a volně žijícím zvířatům.  Původně se na znečištění rtutí 
pohlíželo jako na naléhavý, avšak pouze místní problém, nyní je ale chápáno jako problém 
celosvětový, široce rozšířený a chronický. Vysoké dávky rtuti mohou být pro člověka 
smrtelné, ale i relativně nízké dávky mohou velmi vážně poškodit nervový systém a vývoj, a v 
poslední době byly spojovány i s možnými škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a 
reprodukční systém. Rtuť také zpomaluje mikrobiologické procesy v půdě a podle rámcové 
směrnice o vodě patří mezi nejvýznamnější nebezpečné látky.
Rtuť se v životním prostředí může přeměnit na metylrtuť, která má schopnost bioakumulace a 
koncentrace v potravinových řetězcích, zejména ve vodním. Methylrtuť lehce proniká jak 
placentárními, tak mozkovými bariérami.

Zdroje rtuti v Evropské unii

Výskyt rtuti v životním prostředí je přirozený, a to v různých formách. V čisté formě je rtuť 
známa jako „elementární“ či „kovová“ (Hg(0)). V přírodě se zřídka nachází jako ryzí, kapalný 
kov – spíše se vyskytuje ve sloučeninách a v anorganických solích.
Hlavními zdroji rtuti v EU jsou:
– přebytky z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů při přechodu na výrobní postup 
bez využití rtuti nebo při uzavření závodu (vyřazení závodu z provozu);
– rtuť jako vedlejší produkt z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti (zinek, měď, olovo, 
zlato, stříbro a další rudy); pokud není opětovně získána jakožto kovová rtuť, vedlejším 
produktem tohoto procesu může být kalomel (chlorid rtuťný) – závisí na procesu čištění;
– rtuť jako vedlejší produkt při čištění zemního plynu;
– měď recyklovaná z výrobků obsahujících měď (zářivky, baterie, zubní amalgám, měřicí a 
kontrolní přístroje, spínače) a z výrobního a technologického odpadu;
– zásoby rtuti nashromážděné zprostředkovateli a obchodníky, jako je např. společnost 
MAYASA. 
Největší světový důl na rtuť se nachází v Almadénu ve Španělsku. Od roku 2003 došlo v 
Almadénu k zastavení těžby rtuti, avšak společnost MAYASA, která důl vlastní, shromažďuje 
rtuť ze západoevropských závodů na výrobu chloru vyřazených z provozu i z jiných zdrojů a 
obchoduje s ní po celém světě (hlavně s rozvojovými zeměmi).

Návrh Komise na zákaz vývozu rtuti platný v EU a na uskladnění přebytků rtuti

Vzhledem k nebezpečí, které rtuť představuje, a s ohledem na skutečnost, že existují 
alternativní postupy bez využití rtuti, doporučil v roce 1990 Výbor Oslo-Paříž (OSPAR), aby 
byly veškeré závody na výrobu chloru a alkalických hydroxidů ve rtuťových elektrolyzérech 
do roku 2010 převedeny na technologie bez využití rtuti (rozhodnutí PARCOM 90/3); 
Evropský parlament ve svém usnesení o strategii společenství týkající se rtuti (březen 2006) 
vyzval Evropskou komisi, aby k provedení rozhodnutí OSPAR 90/3 učinila opatření. Kromě 
pokračujících emisí rtuti ze závodů na výrobu chloru je při přechodu těchto závodů na 
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technologie bez využití rtuti zapotřebí ekologicky vhodným způsobem naložit s velkým 
množstvím rtuti v elektrolyzérech. Aby se zabránilo tomu, že tyto přebytky rtuti zaplaví 
světový trh se rtutí, byl v říjnu 2006 přijat návrh nařízení, kterým se do 1. července 2011 
zakáže vývoz kovové rtuti. Návrh zároveň obsahuje ustanovení o bezpečném skladování 
přebytků rtuti pocházející převážně ze závodů na výrobu chloru vyřazených z provozu. 
Účelem těchto ustanovení je zabránit opětovnému prodeji této rtuti. V současné době se v 
Evropě vyskytuje přibližně 12 000 tun rtuti v elektrolyzérech. Za tím účelem přistoupil Euro 
Chlor (federace závodů na výrobu chloru v rámci EU) na žádost Evropské komise, aby 
vypracoval dobrovolnou dohodu o skladování přebytků rtuti z průmyslu výroby chloru a 
alkalických hydroxidů ve rtuťových elektrolyzérech. Euro Chlor tak potvrdil potřebu 
uskladnění.
Navržená povinnost skladování se týká kovové rtuti již nevyužívané v průmyslu výroby 
chloru a alkalických hydroxidů, rtuti jakožto vedlejšího produktu z výroby neželezných kovů 
a jakožto vedlejšího produktu z čištění plynu. Povinnost skladování se záměrně nevztahuje na 
rtuť recyklovanou z výrobků obsahujících rtuť.

Doporučení zpravodaje

Zpravodaj návrh Komise vítá. Domnívá se však, že je třeba učinit určité změny v zájmu 
zvýšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Zpravodaj proto předkládá několik 
pozměňovacích návrhů, které se týkají hlavně těchto bodů:

Datum zákazu vývozu
Vzhledem k tomu, že EU celkově vyváží více rtuti než jakýkoli jiný světový region, zákaz 
vývozu zavedený v brzké době spolu s dalšími mezinárodními kroky podstatně omezí 
nepřiměřené vystavení účinkům rtuti, jímž v důsledku rozsáhlých dodávek rtuti nepřiměřeně 
trpí zejména rozvojový svět. Do doby, než bude zákaz vývozu zaveden, bude rtuť z EU stále 
pronikat na trh a zvyšovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Navržený zákaz by 
proto měl být realizován co nejdříve, nejlépe do roku 2009.
Předchozí návrhy Komise, ale také lucemburské předsednictví navrhovaly pro zákaz vývozů 
rok 2008. 

Rozsah zákazu vývozu
Aby nařízení bylo spravedlivé a jednoduché, měl by zákaz vývozu zahrnovat i sloučeniny 
rtuti. Sloučeniny rtuti (s výjimkou sulfidu rtuťnatého) jsou klasifikovány jako toxické od 
0,5 % a určité látky při ještě nižším obsahu.
Zpravodaj podporuje zahrnutí sloučenin rtuti do zákazu vývozu rtuti.
Existuje důvodná obava, že rtuť by mohla být vyvážena jako sloučenina rtuti např. jako 
produkt z neželezných kovů z důlní a hutní činnosti (jako kalomel Hg2Cl2) do jiných zemí a 
tam za účelem další využití přeměňována na elementární rtuť. 
Zpravodaj se domnívá, že všeobecný zákaz vývozu sloučenin rtuti přispěje ke snížení emisí a 
množství rtuti v oběhu. Zákaz vývozu sloučenin rtuti může navíc zamezit tomu, aby byly 
sloučeniny s vysokým obsahem rtuti využívány jako suroviny ke zpracování kovové rtuti. To 
může zamezit vzniku potenciální mezery v nařízení.
Tomu, aby byly minerály a sloučeniny s vysokým obsahem rtuti využívány jako suroviny ke 
zpracování kovové rtuti, může navíc zamezit i zákaz vývozu cinabaritu.
Zákaz by měl zahrnovat rovněž výrobky obsahující rtuť, jejichž užívání a uvádění na trh 
podléhá v EU určitým omezením. EU by se měla vyvarovat dvojím normám. Výrobky 
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obsahující rtuť, které jsou v EU zakázány, by neměly být vyváženy do zemí, kde ještě být 
regulovány nemusí.
Evropský parlament vyzval v březnu 2006 k tomu, aby zákaz vývozu zahrnoval sloučeniny 
rtuti a výrobky obsahující rtuť, jejichž užívání a uvádění na trh podléhá nebo brzy bude 
podléhat v EU určitým omezením.

Dovoz rtuti
Zpravodaj zastává názor, že ES by mělo zvážit zákaz dovozu rtuti do EU, aby zajistilo, že 
budou v rámci EU dodávky rtuti odpovídat poptávce, povinnostem skladování a politikám 
podporujícím opětovné získávání rtuti z odpadů a výrobků. Nemá smysl skladovat rtuť 
pocházející z EU a zároveň ji dovážet k důvodnému využití v EU. 

Systém sledování obchodu
Měl by být zřízen systém, který bude pravidelně sledovat dovoz a vývoz kovové rtuti a 
sloučenin rtuti z EU a do EU a vnitřní obchod. Evropský parlament (březen 2006) vyzval k 
zavedení systému sledování obchodu se rtutí před tím, než vstoupí v platnost zákaz vývozu.
Systém sledování zajistí transparentnost obchodování a umožní, aby mohly Komise a 
zúčastněné strany snadno posoudit případy, které se budou vyvíjet proti smyslu a účinnosti 
zákazu.
Členské státy by měly pravidelně poskytovat informace Komisi a Komise by je měla 
zveřejňovat.

Bezpečné a udržitelné řešení pro skladování přebytků rtuti
Přebytky rtuti bude zapotřebí uskladnit/ odstranit. Veškeré přebytky rtuti by nakonec měly být 
bezpečně odstraněny způsobem šetrným k životnímu prostředí. 
Odstranění kovové rtuti do solných dolů vzbuzuje vážné obavy ohledně dlouhodobé 
bezpečnosti pro životní prostředí. Přetrvává obava, zda rtuť vzhledem ke svému kapalnému 
stavu může v solných dolech zůstat nenarušená, aby neunikala ani ve formě výparů z barelů.
Rtuť získaná z cinabaritu by měla být také uskladněna, protože umožnit využití rtuti získané z 
cinabaritu by znamenalo, že na trh bude přidána další měď, což by bylo v rozporu s cílem 
tohoto nařízení.
Zpravodaj zastává názor, že než budou vyvinuty a plně vyhodnoceny technologie bezpečného 
odstraňování kovové rtuti, mělo by jejímu trvalému odstranění předcházet dočasné 
uskladnění. Objem zmiňované rtuti je relativně dosti malý. Kvůli její vysoké hustotě bude mít 
12 000 tun přebytků rtuti z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů objem přibližně 
1000 metrů krychlových.
Měl by být vytvořen rámec minimálních podmínek skladování, který by zajišťoval průběžné 
sledování, minimální bezpečnostní normy, pravidelné předkládání transparentních zpráv, 
předběžné plánování a prognózy, záruku realizace a pokuty v případě neúspěchu.
V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ by během dočasného skladování měla 
odpovědnost zůstat na vlastníku skladovacího zařízení.
Za bezpečné konečné odstranění převezmou administrativní a finanční odpovědnost členské 
státy.

Evropský parlament (březen 2006) vyzval k zavedení právně závazných opatření, která zajistí, 
že žádná rtuť pocházející z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů nebude znovu 
uvedena do oběhu, ale bude bezpečně uskladněna na místech k tomu určených, která budou 
nepřetržitě sledována a situována tam, kde je možné okamžitě zasáhnout, pokud to bude 
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vyžadovat situace. Dále vyzval k zavedení minimálních bezpečnostních norem, pravidelného 
a transparentního předkládání zpráv, předběžného plánování a prognóz a pokut a sankcí a 
zdůraznil, že je třeba uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“, pokud jde o skladování, a že 
průmyslová odvětví odpovědná za produkci rtuti by měla přispívat na financování bezpečného 
uskladnění jejích přebytků.
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