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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή 
αποθήκευσή του
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0636)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 133 και 175, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0363/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και 
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού 
υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή 
του

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού 
υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης, 
ενώσεων του υδραργύρου και προϊόντων 
που περιέχουν υδράργυρο και την ασφαλή 
αποθήκευσή τους

  
1 OJ C ... Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια των αλλαγών στο άρθρο 1.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Η κοινοτική στρατηγική για τον 
υδράργυρο», είναι αναγκαίο να μειωθεί ο 
κίνδυνος έκθεσης του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος στον υδράργυρο.

(2) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Η κοινοτική στρατηγική για τον 
υδράργυρο», καθώς και με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης 
Μαρτίου 20061, σχετικά με τη 
στρατηγική αυτή, είναι αναγκαίο να 
μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος στον υδράργυρο.
1  ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 128.

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του αυτό, το ΕΚ καλούσε την Επιτροπή να εργασθεί για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω δεσμευτικών μέτρων για την κατάργηση της 
διάθεσης υδραργύρου και ενώσεών του στο περιβάλλον.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

 (3α) Ο υδράργυρος δεν αποτελεί σήμερα 
αντικείμενο δεσμευτικών περιορισμών 
στο πλαίσιο πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών, με την εξαίρεση του 
πρωτοκόλλου του 1998 για τα βαρέα 
μέταλλα, της Σύμβασης ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη 
διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση 
μεγάλης εμβέλειας.

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή κατάργηση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου 
από την Κοινότητα δεν θα επαρκέσει για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες της διάθεσης υδραργύρου στο περιβάλλον και, 
συνεπώς, είναι αναγκαία μια διεθνής δέσμευση με στόχο μια συμφωνία για ένα νομικά 
δεσμευτικό μέσο.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου 
από την Κοινότητα πρέπει να 
απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί 
σημαντικά η προσφορά υδραργύρου 
παγκοσμίως.

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου από την Κοινότητα πρέπει να 
απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί 
σημαντικά η προσφορά υδραργύρου 
παγκοσμίως.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς την τροπολογία στο άρθρο 1.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να 
απαγορευθεί και η εξαγωγή προϊόντων 
που περιέχουν υδράργυρο και τα οποία 
βρίσκονται ή πρόκειται να τεθούν υπό 
ρύθμιση εντός της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1α.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

(7α) Η εισαγωγή μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου πρέπει να απαγορευθεί για να 
βελτιωθεί η προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών  υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, υποστηρίζοντας έτσι τις πολιτικές που 
ενθαρρύνουν την ανάκτηση του υδραργύρου από απορρίμματα και προϊόντα.

Τροπολογία 7
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Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλλουν, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, πληροφορίες στην Επιτροπή 
για τον μεταλλικό υδράργυρο, το 
μετάλλευμα κιννάβαρης και τις ενώσεις 
υδραργύρου που εισέρχονται ή εξέρχονται 
ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίου 
διαμέσου των συνόρων τους, ώστε να 
καταστεί δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της 
νομοθετικής πράξης. Όλες οι σχετικές 
πληροφορίες πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμες στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άμεσα αναγκαία η βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τη ροή 
υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναγνωρίζεται και από την 23η σύνοδο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του UNEP, πρέπει επειγόντως να ενισχυθούν οι ισχύουσες διατάξεις 
σχετικά με την παρακολούθηση και την κοινοποίηση των μεταφορών υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, αλλά και να θεσπισθούν και νέες, όπου 
κρίνεται αναγκαίο.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για να εξασφαλιστεί αβλαβής 
αποθήκευση για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον, η αξιολόγηση της 
ασφάλειας που απαιτείται βάσει της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υπόγεια 
αποθήκευση θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
ειδικές διατάξεις και να εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση της μη υπόγειας
αποθήκευσης.

(7) Για να εξασφαλιστεί αβλαβής 
αποθήκευση για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον, η αξιολόγηση της
ασφάλειας που απαιτείται βάσει της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υπόγεια 
αποθήκευση θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
ειδικές διατάξεις και να εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση της επιφανειακής
αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς την τροπολογία στο άρθρο 5. Η απρόσεκτη αποθήκευση του υδραργύρου 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία με τη μόλυνση, για 
παράδειγμα, του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων.

Τροπολογία 9
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Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών 
μέτρων για τις εξαγωγές και την 
αποθήκευση υδραργύρου, με την 
επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της 
Συνθήκης, και ιδίως του άρθρου 81.

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη 
θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων για 
τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την 
αποθήκευση υδραργύρου, με την 
επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της 
Συνθήκης, και ιδίως του άρθρου 81.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
αποτελέσματα μπορούν να είναι ακόμη καλύτερα εάν ανταλλάσσονται ιδέες και μέθοδοι με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να κάνουν γνωστές στο κοινό και 
να εξασφαλίσουν τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών σχετικά με την απαγόρευση 
των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου, καθώς και σχετικά με την 
ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού 
υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντική για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
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αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να έχει ως συνέπεια 
την πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, πρέπει να θεσπισθεί μια 
εφαρμόσιμη και διαφανής διαδικασία κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι 
εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Ιανουαρίου 2009, 
οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, 
αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος 
κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου από 
την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ισχυρά τοξικά για τους ανθρώπους και τα ζώα. Εάν 
επιτραπεί η συνέχιση των εξαγωγών ενώσεων του υδραργύρου, θα δημιουργηθεί ένα 
"παράθυρο" στη νομοθεσία. Οι ευρωπαίοι έμποροι θα μπορούσαν απλώς να παράγουν ή να 
εμπορεύονται για εξαγωγή ενώσεις του υδραργύρου, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένες 
από τις σημαντικότερες παγκοσμίως χρήσεις του υδραργύρου. Μια καθολική απαγόρευση των 
εξαγωγών, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι ενώσεις του υδραργύρου, θα συμβάλει στη 
μείωση των ποσοτήτων υδραργύρου που ελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά και εκείνων 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Επιπλέον, η απαγόρευση εξαγωγής μεταλλεύματος κιννάβαρης 
και ενώσεων του υδραργύρου θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της χρήσης μεταλλευμάτων 
και ενώσεων με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο ως πρώτης ύλης για την παραγωγή 
μεταλλικού υδραργύρου.

Παλαιότερα προσχέδια της Επιτροπής, αλλά και η λουξεμβουργιανή Προεδρία, είχαν προτείνει 
να ισχύσει μια τέτοια απαγόρευση από το 2008.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

 Από 1ης Ιανουαρίου 2009, απαγορεύεται 
η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο και των οποίων η πώληση ή 
διανομή δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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Αιτιολόγηση

Τόσο στην ΕΕ, όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, τίθενται σε ισχύ διαρκώς περισσότερες 
ρυθμίσεις όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο. Είναι ηθικά απαράδεκτο τα 
προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο και υπόκεινται σε περιορισμούς στην ΕΕ, να εξάγονται σε 
άλλες χώρες όπου, ενδεχομένως, δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι περιορισμοί. Για όλα σχεδόν τα 
προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, υπάρχουν οικονομικά λογικές εναλλακτικές λύσεις χωρίς 
τη χρήση υδραργύρου.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Από 1ης Ιανουαρίου 2009, απαγορεύεται 
η εισαγωγή στην Κοινότητα μεταλλικού 
υδραργύρου (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της εισαγωγής υδραργύρου στην ΕΕ θα εξασφαλίσει ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με 
υδράργυρο αντιστοιχεί στη ζήτηση μέσα στην ΕΕ, αλλά και στις υποχρεώσεις αποθήκευσης και 
τις πολιτικές που εφαρμόζει η ΕΕ για την ενθάρρυνση της ανάκτησης του υδραργύρου από 
απορρίμματα και προϊόντα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
προκύπτει από τον καθαρισμό του 
φυσικού αερίου και ο υδράργυρος που 
προκύπτει ως παραπροϊόν από εργασίες 
εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων 
μετάλλων αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή 
της ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, 
κατά τρόπο αβλαβή για την υγεία του 
ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν 
χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία 
χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που 
αποκτάται από το μετάλλευμα 
κιννάβαρης, ο υδράργυρος που ανακτάται
από τον καθαρισμό του φυσικού αερίου 
και ο υδράργυρος που ανακτάται ως 
παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και 
τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων 
αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της 
ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, 
κατά τρόπο αβλαβή για την υγεία του 
ανθρώπου και για το περιβάλλον, σε 
κατάλληλες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
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που διαθέτουν πιστοποιητικό 
αξιολόγησης της ασφάλειας και τη 
σχετική άδεια, όπως ορίζει ο παρών 
κανονισμός..

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 
τη μακροχρόνια και περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή του. Ανάλογα με την περίπτωση, η ευθύνη
για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου θα πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη ή 
τις βιομηχανίες. Εάν επιτραπεί η χρήση υδραργύρου που έχει κτηθεί από μετάλλευμα 
κιννάβαρης, αυτό θα σημαίνει ότι εισάγονται νέες ποσότητες υδραργύρου στην αγορά, σε 
αντίθεση με τον στόχο του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει, συνεπώς να αποθηκευθούν.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που 
θεωρείται απόβλητο μπορεί να 
αποθηκεύεται, υπό κατάλληλες συνθήκες 
συγκράτησης:

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που 
θεωρείται απόβλητο μπορεί να 
αποθηκεύεται, υπό κατάλληλες συνθήκες 
συγκράτησης:

(α)  είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο 
κατάλληλο για τη διάθεση αποβλήτων·

(α) είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο 
κατάλληλο για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν 
από την οριστική διάθεσή του σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5·

(β) είτε σε εγκατάσταση, η οποία 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν 
από την τελική του διάθεση.

(β) είτε σε επιφανειακή εγκατάσταση, η 
οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και 
είναι εξοπλισμένη για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν 
από την τελική του διάθεση.

Αιτιολόγηση

Λόγω του γεγονότος ότι ο υδράργυρος είναι υγρός, συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες σε 
σχέση με το εάν τα αλατωρυχεία θα μπορούσαν να τον διατηρήσουν άθικτο, χωρίς τον κίνδυνο 
διαρροής από τα βαρέλια αποθήκευσης και διαφυγής ατμών. Από περιβαλλοντική άποψη, η 
διάθεση είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, ίσως χρειασθεί, για οικονομικούς και τεχνικούς
λόγους, η ασφαλής αποθήκευσή του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου υπάρξει 
μια μακροπρόθεσμη λύση.

Τροπολογία 17
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Άρθρο 4

1. Η αξιολόγηση της ασφάλειας που πρέπει 
να διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ για την αποθήκευση σε 
υπόγειο αλατωρυχείο, κατάλληλο για την 
αποθήκευση αποβλήτων, καλύπτει 
ειδικότερα τους επιπλέον κινδύνους που 
οφείλονται στη φύση και στη 
μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του 
μεταλλικού υδραργύρου, καθώς και στις 
συνθήκες συγκράτησής του.

1. Η αξιολόγηση της ασφάλειας που πρέπει 
να διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ για την αποθήκευση σε 
υπόγειο αλατωρυχείο, κατάλληλο για την 
προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων, 
καλύπτει ειδικότερα τους επιπλέον 
κινδύνους που οφείλονται στη φύση και 
στη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του 
μεταλλικού υδραργύρου, καθώς και στις 
συνθήκες συγκράτησής του.

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας ανάλογο εκείνου που 
εξασφαλίζεται με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή για την προσωρινή 
αποθήκευση σε εγκατάσταση που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι 
εξοπλισμένη για την αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η 
οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας ανάλογο εκείνου που 
εξασφαλίζεται με την απόφαση 
2003/33/ΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή για την προσωρινή 
αποθήκευση σε επιφανειακή εγκατάσταση 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και 
είναι εξοπλισμένη για την αποθήκευση 
μεταλλικού υδραργύρου.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 
και 9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την 
προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού 
υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για 
τακτικό οπτικό έλεγχο των δοχείων και για 
την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 
και 9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία 
χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για 
επιφανειακές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου, 
περιλαμβάνει απαιτήσεις για τακτικό 
οπτικό έλεγχο των δοχείων και για την 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν διαρροής. Ο υδράργυρος θα μπορεί 
να ανακτηθεί για την ασφαλή τελική 
διάθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5.

Αιτιολόγηση

Λόγω του γεγονότος ότι ο υδράργυρος είναι υγρός, συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες σε 
σχέση με το εάν τα αλατωρυχεία θα μπορούσαν να τον διατηρήσουν άθικτο, χωρίς τον κίνδυνο 
διαρροής από τα βαρέλια αποθήκευσης και διαφυγής ατμών. Από περιβαλλοντική άποψη, η 
διάθεση είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, ίσως χρειασθεί, για οικονομικούς και τεχνικούς 
λόγους, η ασφαλής αποθήκευσή του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου υπάρξει 
μια μακροπρόθεσμη λύση.
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Τροπολογία 18
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
αξιολόγηση ασφάλειας στην οποία 
αναφέρεται η απόφαση 2003/33/ΕΚ, ώστε 
να εξασφαλισθεί η κάλυψη των 
ιδιαίτερων κινδύνων που προέρχονται 
από τη φύση και τη μακροπρόθεσμη 
συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου 
και του δοχείου του. Η επανεξέταση αυτή 
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι …*.
* Έξη μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της 
απαγόρευσης των εξαγωγών.

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση πρέπει να ελέγχεται αυστηρότατα. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα τοξική 
φύση και τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου, είναι αναγκαία μια νέα 
αξιολόγηση όσον αφορά την αποθήκευση, πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης 
εξαγωγών.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4 β (νέο)

Άρθρο 4β
Στη διάρκεια της προσωρινής 
αποθήκευσης, υπεύθυνος θεωρείται ο 
ιδιοκτήτης των αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να δημιουργήσουν ένα ταμείο 
που θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
πόρους για την ασφαλή τελική διάθεση 
του υδραργύρου. Το ταμείο θα 
δημιουργηθεί στη βάση οικονομικών 
συνεισφορών της βιομηχανίας χλωρίου -
αλκαλίων, οι οποίες θα είναι ανάλογες 
των ποσοτήτων υδραργύρου που 
στέλνονται για προσωρινή αποθήκευση.
Όταν ο υδράργυρος πρόκειται να 
μεταφερθεί για τελική διάθεση σύμφωνα 
με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν τη διοικητική και 
οικονομική ευθύνη της διάθεσης.
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Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και, για τον λόγο αυτόν, τίθεται ζήτημα ασφάλειας 
κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης.  Συνεπώς, και σύμφωνα με την αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", υπεύθυνος πρέπει να θεωρείται ο ιδιοκτήτης των αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και να προσφέρουν 
τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την ασφαλή τελική διάθεση.

Τροπολογία 20
Άρθρο 5

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, 
πριν από τις 30 Ιουνίου 2010.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά 
πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η 
απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις 
υδραργύρου και στα προϊόντα που 
περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η
υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό 
υδράργυρο που προέρχεται από άλλες 
πηγές και να οριστούν χρονικά όρια για 
την αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής 
πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα η 
ανάγκη να επεκταθεί η υποχρέωση 
αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο 
που προέρχεται από άλλες πηγές και να 
οριστούν χρονικά όρια για την 
αποθήκευση σε υπόγεια αλατωρυχεία ή σε 
επιφανειακές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι 
εξοπλισμένες για την προσωρινή 
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο και του 
παρόντος κανονισμού, διεξήχθησαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των 
σχετικών με θέματα υγείας ΜΚΟ, πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφοί 2 και 3

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 
Νοεμβρίου 2014, πληροφορίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην 
επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του 

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
αγοραστών, πωλητών και εμπόρων 
υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης 
και ενώσεων υδραργύρου, και συλλέγουν 
τις σχετικές πληροφορίες. Ενημερώνουν 
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στην αγορά τους. Κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
νωρίτερα από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

την Επιτροπή για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά 
τους και για τις επιπτώσεις του στην αγορά 
τους ανά διετία, το αργότερο έξι μήνες 
μετά τη λήξη της καλυπτόμενης 
περιόδου. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πληροφορίες σε σύντομη έκθεση εντός 
ενός έτους από την υποβολή εκ μέρους 
των κρατών μελών. Η πρώτη δέσμη 
πληροφοριών καλύπτει τα έτη 2007 -
2008, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 
30 Ιουνίου 2009 το αργότερο και 
δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2010. Οι πληροφορίες παρέχονται 
σε μορφή που θα καταρτίσει η Επιτροπή 
το αργότερο …*.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(α)  ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
εισέρχεται στην Κοινότητα ή εξέρχεται
από αυτή·

(α) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, του 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και των 
ενώσεων υδραργύρου που εισέρχονται
στην Κοινότητα ή εξέρχονται από αυτή·

(β)  ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που 
αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών 
συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

(β)  ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και 
χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη 
χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, του 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και των 
ενώσεων υδραργύρου που αποτελούν
αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών 
εντός της Κοινότητας.
* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγής θα απαιτήσει και την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού 
συστήματος παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο υδράργυρος δεν μεταφέρεται 
παράνομα στις παγκόσμιες αγορές. Πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα παρακολούθησης της 
εμπορίας, που θα καταγράφει όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και 
ενώσεων υδραργύρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στις 
οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στο εμπόριο αυτό.

Τροπολογία 22



PR\651465EL.doc PE 384.513v01-0017/22 PR\651465EL.doc

EL

Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην 
Επιτροπή, το αργότερο την …* και της 
γνωστοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τυπική διάταξη σχετικά με τις ποινές σε περίπτωση παράβασης.

Τροπολογία 23
Άρθρο 6 β (νέο)

Άρθρο 6β
(10α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
κάνουν γνωστές στο κοινό και 
εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών σχετικά με την απαγόρευση 
των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου, 
μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων 
υδραργύρου, καθώς και σχετικά με την 
ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού 
υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η ευρύτερη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγής 
μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 24
Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του 
κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις 
επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του 
κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις 
επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2015.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2012. Η έκθεση συνοδεύεται εάν 
χρειάζεται από προτάσεις για την 
αναθεώρηση του Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Μετά από κάποιο διάστημα ισχύος του κανονισμού, και σύμφωνα με την αλλαγή στην 
ημερομηνία έναρξης της απαγόρευσης των εξαγωγών, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων νομικών μέτρων, στην προοπτική της σύνταξης μιας 
έκθεσης επισκόπησης που θα περιέχει και προτάσεις αναθεώρησης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ισχυρά τοξικά για τους ανθρώπους και ειδικά για το 
αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα των παιδιών. Είναι επίσης βλαβερός για τα οικοσυστήματα 
και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Παρότι αρχικά αντιμετωπίσθηκε ως ένα οξύ αλλά τοπικό 
πρόβλημα, σήμερα η ρύπανση από υδράργυρο θεωρείται παγκόσμια διαδεδομένη και χρόνια.
Σε υψηλές δόσεις μπορεί να αποβεί μοιραίος για τον άνθρωπο, αλλά ακόμη και χαμηλές 
δόσεις ενώσεων που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την 
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και πρόσφατα η παρουσία τους συνδέθηκε με πιθανές 
επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος 
επιβραδύνει επίσης τη μικροβιολογική δραστηριότητα στο έδαφος και θεωρείται μία από τις 
σημαντικότερες επιβλαβείς ουσίες στην οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους.
Στο περιβάλλον, ο υδράργυρος μπορεί να μετασχηματισθεί σε μεθυλυδράργυρο, ο οποίος έχει 
την ικανότητα να βιοσυσσωρεύεται και να συγκεντρώνεται στην τροφική αλυσίδα, ιδίως σε 
υδάτινο περιβάλλον. Ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά με ευκολία το εμπόδιο του πλακούντα, 
όπως και εκείνο του αίματος-εγκεφάλου.

Ο εφοδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο υδράργυρος συναντάται στη φύση, σε διαφορετικές μορφές. Σε καθαρή μορφή είναι 
γνωστός ως "στοιχειώδης" ή "μεταλλικός" υδράργυρος (Hg(0)). Σπάνια συναντάται στη φύση 
ως καθαρό, υγρό μέταλλο· συνήθως βρίσκεται σε ενώσεις και σε ανόργανα άλατα.
Οι κύριες πηγές εφοδιασμού της ΕΕ σε υδράργυρο είναι:
- τα πλεονάσματα στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, όταν τροποποιούνται οι διαδικασίες 
ώστε να μην εμπλέκουν υδράργυρο, ή όταν κάποια εγκατάσταση κλείνει (διάλυση 
εγκαταστάσεων)·
- ως υποπροϊόν των διαδικασιών εξόρυξης και των χυτηρίων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 
(ψευδαργύρου, χαλκού, μολύβδου, χρυσού, αργύρου και άλλων)· εάν δεν ανακτηθεί ως 
μεταλλικός υδράργυρος, το υποπροϊόν των διαδικασιών αυτών μπορεί να είναι καλομέλας 
(χλωριούχος υδράργυρος), αναλόγως της διαδικασίας καθαρισμού·
- ως υποπροϊόν του καθαρισμού του φυσικού αερίου·
- η ανακύκλωση προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο (λαμπτήρες φθορισμού, μπαταρίες, 
οδοντικά αμαλγάματα, συσκευές μέτρησης και ελέγχου, διακόπτες) και καταλοίπων σε 
διαδικασίες κατασκευής και κατεργασίας·
- τα αποθέματα υδραργύρου που έχουν συσσωρεύσει από παλαιότερα επιχειρήσεις 
εμπορομεσιτείας, όπως η MAYASA.
Το μεγαλύτερο μεταλλείο υδραργύρου στον κόσμο βρίσκεται στο Almadén, στην Ισπανία. Η 
εξόρυξη υδραργύρου στο Almadén σταμάτησε το 2003, η ιδιοκτήτρια εταιρεία όμως, η 
MAYASA, συλλέγει και εμπορεύεται σε διεθνές επίπεδο, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
τον υδράργυρο από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις χλωρίου-αλκαλίων της Δυτικής Ευρώπης 
που κλείνουν, καθώς και υδράργυρο από άλλες πηγές.

Η πρόταση της Επιτροπής για την απαγόρευση εξαγωγής υδραργύρου από την ΕΕ και 
την αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου
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Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που θέτει ο υδράργυρος, καθώς και το γεγονός ότι 
υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου, το 1990, η επιτροπή Όσλο-
Παρισιού (OSPAR) συνέστησε όλες οι εγκαταστάσεις στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-
αλκαλίων να έχουν μεταπηδήσει σε τεχνολογίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου πριν από το 
2010 (Απόφαση PARCOM 90/3).
Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινοτική στρατηγική για τον 
υδράργυρο (Μάρτιος 2006) καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εφαρμογή της 
απόφασης της OSPAR 90/3. Πέρα από τις συνεχιζόμενες εκπομπές από τις εγκαταστάσεις 
στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-αλκαλίων, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές υιοθετούν 
τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο, οι τεράστιες ποσότητες υδραργύρου στα στοιχεία τους πρέπει 
να υποστούν έναν περιβαλλοντικά ορθό χειρισμό. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτές οι 
πλεονάζουσες ποσότητες υδραργύρου να πλημμυρίσουν την παγκόσμια αγορά, τον Οκτώβριο 
του 2006 εγκρίθηκε μια πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού 
υδραργύρου από 1ης Ιουλίου 2011. Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις για την ασφαλή 
αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου που θα προέρχεται, κυρίως, από τις 
εγκαταστάσεις στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-αλκαλίων που κλείνουν, ώστε να αποτραπεί η 
πώλησή του. Σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη περίπου 12.000 τόνοι υδραργύρου, σε κυψέλες 
υδραργύρου. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ζήτησε από την Euro Chlor (την 
ομοσπονδία βιομηχανιών χλωρίου-αλκαλίων της ΕΕ) να συντάξει μια εθελοντική συμφωνία 
για την αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου στη βιομηχανία αυτή, πράγμα που η 
ομοσπονδία δέχθηκε, αναγνωρίζοντας ότι η αποθήκευση είναι αναγκαία.
Προτείνεται μια υποχρέωση αποθήκευσης του υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πια ση 
βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, καθώς και του υδραργύρου ως υποπροϊόντος της παραγωγής 
μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και ως υποπροϊόντος της διαδικασίας καθαρισμού του 
φυσικού αερίου. Στην υποχρέωση αποθήκευσης δεν συμπεριλήφθηκε εκουσίως ο 
ανακυκλωμένος υδράργυρος από προϊόντα που τον περιέχουν.

Συστάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής. Θεωρεί, ωστόσο, 
ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις, με στόχο την καλύτερη προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Επ' αυτού ο εισηγητής προτείνει ορισμένες 
τροπολογίες που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα σημεία:

Ημερομηνία της απαγόρευσης εξαγωγών
Αν ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ εξάγει περισσότερο υδράργυρο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή 
του κόσμου, μια ταχεία απαγόρευση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με άλλες διεθνείς 
ενέργειες, θα μειώσει σημαντικά τις δυσανάλογες συνέπειες που έχει η έκθεση στον 
υδράργυρο στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω της άφθονης προσφοράς υδραργύρου. Μέχρις 
ότου αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση εξαγωγών, θα συνεχίσει να προσφέρεται υδράργυρος 
στην αγορά, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Συνεπώς, η προτεινόμενη απαγόρευση πρέπει να εφαρμοσθεί το ταχύτερο δυνατόν και, κατά 
προτίμηση, από το 2009.
Παλαιότερα προσχέδια της Επιτροπής, καθώς και η λουξεμβουργιανή Προεδρία, είχαν 
προτείνει την έναρξη της απαγόρευσης από το 2008.

Εύρος της απαγόρευσης εξαγωγών υδραργύρου
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Για να διατηρηθεί ο κανονισμός δίκαιος και απλός, οι ενώσεις υδραργύρου πρέπει να 
περιληφθούν στην απαγόρευση εξαγωγής. Οι ενώσεις υδραργύρου (εκτός του θειούχου 
υδραργύρου) κατατάσσονται στις τοξικές ουσίες από συγκέντρωση 0,5% και άνω και, για 
ορισμένες ουσίες, από ακόμη χαμηλότερες συγκεντρώσεις).
Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι ενώσεις του υδραργύρου πρέπει να περιληφθούν στην 
απαγόρευση εξαγωγών.
Υπάρχει η δικαιολογημένη ανησυχία ότι ο υδράργυρος θα μπορούσε να εξαχθεί ως ένωση 
υδραργύρου
που παράγεται, για παράδειγμα, κατά την εξόρυξη ή την κατεργασία μη σιδηρούχων 

μεταλλευμάτων (όπως ο καλομέλας Hg2Cl2) σε άλλες χώρες, και εκεί να μετατραπεί σε 
μεταλλικό υδράργυρο για περαιτέρω χρήση. Κατά την άποψη του εισηγητή, μια γενική 
απαγόρευση των εξαγωγών που θα περιλαμβάνει τις ενώσεις του υδραργύρου, θα συμβάλει 
στη μείωση των εκπομπών, αλλά και των ποσοτήτων υδραργύρου σε κυκλοφορία. Επιπλέον, 
η απαγόρευση εξαγωγών ενώσεων του υδραργύρου θα αποτρέψει τη χρήση ενώσεων με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο ως πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικού 
υδραργύρου. Θα αποφευχθεί έτσι η δημιουργία ενός "παραθύρου" στον κανονισμό.
Επιπλέον, η απαγόρευση εξαγωγών μεταλλεύματος κιννάβαρης θα αποτρέψει τη χρήση 
μεταλλευμάτων και ενώσεων με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο ως πρώτης ύλης για 
την παραγωγή μεταλλικού υδραργύρου.
Τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, και τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς όσον 
αφορά τη χρήση και την εμπορία τους στην ΕΕ, πρέπει να περιληφθούν επίσης στην 
απαγόρευση. Η ΕΕ πρέπει να αποφύγει τα διπλά μέτρα και σταθμά. Τα προϊόντα που 
περιέχουν υδράργυρο και είναι απαγορευμένα στην ΕΕ, δεν πρέπει να εξάγονται σε χώρες 
όπου ίσως δεν υπόκεινται ακόμη σε περιορισμούς.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να περιληφθούν στην απαγόρευση 
εξαγωγής οι ενώσεις και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο και που υπόκεινται σε 
περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση και την εμπορία τους, ή πρόκειται σύντομα να 
ρυθμισθούν κατά τέτοιον τρόπο.

Εισαγωγές υδραργύρου
Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών 
υδραργύρου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο εφοδιασμός της αγοράς της ΕΕ σε υδράργυρο 
αντιστοιχεί στις ανάγκες της, αλλά και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αποθήκευσης και 
συμμορφώνεται με τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανάκτηση του υδραργύρου από 
απορρίμματα και προϊόντα. Δεν θα είχε κανένα νόημα από τη μία πλευρά να αποθηκεύεται ο 
υδράργυρος που προέρχεται από την ΕΕ και, από την άλλη πλευρά, να εισάγεται υδράργυρος 
για δικαιολογημένη χρήση στην ΕΕ.

Σύστημα παρακολούθησης του εμπορίου
Πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα για την τακτική παρακολούθηση των εισαγωγών και 
εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου από και προς την ΕΕ, καθώς 
και το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να τεθεί 
σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης του εμπορίου υδραργύρου, πριν από την έναρξη 
ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγών.
Αυτό το σύστημα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια του εμπορίου και θα επιτρέψει την ευχερή 
αξιολόγηση, από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη, των εξελίξεων που είναι 
αντίθετες προς τον σκοπό και την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τακτική πληροφόρηση στην Επιτροπή, η οποία, με 
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τη σειρά της, πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Ασφαλής και βιώσιμη αποθηκευτική λύση για τον πλεονάζοντα υδράργυρο
Ο υδράργυρος που πλεονάζει θα πρέπει να αποθηκευθεί/διατεθεί. Η διάθεση αυτή θα πρέπει 
να είναι ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή.
Η διάθεση του μεταλλικού υδραργύρου σε αλατωρυχεία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική ασφάλειά της. Το γεγονός ότι ο υδράργυρος είναι 
υγρός και το ζήτημα του κατά πόσο θα μπορούσε να διατηρηθεί άθικτος στα αλατωρυχεία, 
χωρίς τελικά να διαρρεύσει από τα βαρέλια αποθήκευσής του και να εκλυθούν ατμοί, 
συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.
Ακόμη, πρέπει να αποθηκευθεί και ο υδράργυρος που αποκτάται από μετάλλευμα κιννάβαρης 
διότι, αν επιτραπεί η χρήση υδραργύρου που προέρχεται από μετάλλευμα κιννάβαρης, αυτό 
θα σήμαινε την είσοδο νέων ποσοτήτων υδραργύρου στην αγορά, πράγμα που έρχεται σε 
αντίθεση με τον στόχο του κανονισμού.
Ο εισηγητής πιστεύει ότι, μέχρις ότου αναπτυχθούν και αξιολογηθούν πλήρως νέες μέθοδοι 
ασφαλούς διάθεσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η προσωρινή αποθήκευση του μεταλλικού 
υδραργύρου, στην προοπτική της οριστικής διάθεσής του. Η ποσότητα του υδραργύρου που 
εμπίπτει στην κατηγορία αυτή είναι σχετικά μικρή. Λόγω της υψηλής πυκνότητάς τους, οι 
12.000 τόνοι πλεονάζοντος υδραργύρου από τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων θα έχουν έναν 
όγκο περίπου 1.000 κυβικών μέτρων.
Θα πρέπει να θεσπισθεί ένα πλαίσιο ελάχιστων προϋποθέσεων για την αποθήκευση, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση, ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, τακτικές και 
διαφανείς αναφορές, εκ των προτέρων σχεδιασμός και προβλέψεις, ασφάλιση των 
παραδόσεων και ποινές για τη μη συμμόρφωση.
Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η ευθύνη κατά τη διάρκεια της προσωρινής 
αποθήκευσης θα πρέπει να βαρύνει τον ιδιοκτήτη της αποθηκευτικής εγκατάστασης.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τη διοικητική και οικονομική ευθύνη της ασφαλούς 
τελικής διάθεσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να ληφθούν νομικά δεσμευτικά μέτρα 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο υδράργυρος από τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεν θα 
διατεθεί ξανά στην αγορά και θα αποθηκευθεί ασφαλώς, θα παρακολουθείται συνεχώς και θα 
βρίσκεται σε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει άμεση επέμβαση αν παραστεί ανάγκη. Ζήτησε 
επιπλέον να θεσπισθούν ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, να υπάρχει τακτικός και 
διαφανής απολογισμός, εκ των προτέρων σχεδιασμός και προβλέψεις, ποινές και κυρώσεις, 
ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" όσον αφορά 
την αποθήκευση, καθώς και ότι οι βιομηχανικοί τομείς που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή 
υδραργύρου πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της ασφαλούς αποθήκευσης του 
πλεονάζοντος υδραργύρου.


