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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto 
uždraudimo ir saugaus laikymo
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0636)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 133 ir 175 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0363/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštė

Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir 
saugaus laikymo

Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl metalinio 
gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, 
gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio 
turinčių produktų eksporto uždraudimo ir 
saugaus laikymo

Pagrindimas

1 straipsnio pakeitimų išdava.  

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

Pagal Komisijos komunikatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Bendrijos 
strategija dėl gyvsidabrio“ būtina sumažinti 
gyvsidabrio poveikio riziką žmonėms ir 
aplinkai.

(2) Pagal Komisijos komunikatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Bendrijos 
strategija dėl gyvsidabrio“ ir pagal 
Europos Parlamento 2006 m. kovo 14 d. 
rezoliuciją1 dėl šios trategijos būtina 
sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką 
žmonėms ir aplinkai.
1 OL C 291 E, 2006 11 30, p. 128.

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje ragina Komisiją saugoti žmonių sveikatą ir aplinką 
teisiškai įpareigojančiomis priemonėmis, kurios sustabdytų gyvsidabrio ir jo junginių 
išmetimą į aplinką.

Pakeitimas 3
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Gyvsidabriui netaikomi privalomi 
apribojimai pagal daugiašales aplinkos 
apsaugos sutartis, išskyrus 1998 m. JT 
Ekonomikos ir socialinės tarybos (EEK) 
priimtą tolimų oro teršalų pernašų 
konvencijos protokolą.

Pagrindimas

Palaipsnis metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių eksporto nutraukimas iš Bendrijos 
nėra pakankama priemonė žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti nuo neigiamų į aplinką 
išmesto gyvsidabrio padarinių, todėl reikia papildomo įsipareigojimo tarptautiniu lygiu, 
siekiant susitarimo dėl teisiškai privalomų priemonių.

Pakeitimas 4
4 konstatuojamoji dalis

4) Metalinio gyvsidabrio eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą.

4) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių eksportas iš 
Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant 
ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio 
pasiūlą.
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Pagrindimas

Siekiama suderinti su 1 straipnio pakeitimu.

Pakeitimas 5
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Dėl tos pačios priežasties gyvsidabrio 
turinčių produktų, kurie reglamentuojami 
arba kuriuos ketinama reglamentuoti 
pagal tam tikrus aktus Europos 
Sąjungoje, eksportas taip pat turi būti 
uždraustas.

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 1 straipnio 1a dalies pakeitimu.

Pakeitimas 6
4b konstatuojamoji dalis (nauja)

(4b) Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių importas 
turėtų būti uždraustas, siekiant užtikrinti 
geresnę žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

ES turėtų apsvarstyti gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių importo 
uždraudimą, siekdama paremti politines priemones, kuriomis raginama išgauti gyvsidabrį iš 
atliekų ir produktų.

Pakeitimas 7
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Valstybės narės turėtų periodiškai 
teikti informaciją Komisijai apie metalinį 
gyvsidabrį, gyvsidabrio rūdą ir gyvsidabro 
junginius, kurie įvežami ar išvežami arba 
kuriais prekiaujama kertant sienas jų 
teritorijoje, kad būtų galima laiku įvertinti 
priemonės veiksmingumą. Visa tokia 
informacija turi būti lengvai prieinama 
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visuomenei.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad skubiai reikalingi geresni duomenys apie gyvsidabrio srautus Europoje 
(tai taip pat pripažinta 23-ioje Valdančiosios tarybos sesijoje Jungtinių Tautų aplinkos 
apsaugos programos (UNEP) klausimu), esamos nuostatos, susijusios su gyvsidabrio, 
gyvsidabrio rūda ar gyvsidabrio junginių judėjimo priežiūra ir ataskaitų teikimu, turėtų būti 
skubiai sugriežtintos ir patvirtintos papildomos nuostatos, jei reikia.

Pakeitimas 8
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant užtikrinti laikymą, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, saugos 
įvertinimas, kurio reikalaujama pagal 
Sprendimą 2003/33/EB požeminiam 
laikymui, turėtų būti papildomas specialiais 
reikalavimais ir taip pat turėtų būti 
taikomas nepožeminiam laikymui.

(7) Siekiant užtikrinti laikymą, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, saugos 
įvertinimas, kurio reikalaujama pagal 
Sprendimą 2003/33/EB požeminiam 
laikymui, turėtų būti papildomas specialiais 
reikalavimais ir taip pat turėtų būti 
taikomas antžeminiam laikymui.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinamumo su 5 straipsnio pakeitimu. Nerūpestingai laikomas 
gyvsidabris gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pavyzdžiui, gali būti 
užteršiamas dirvožemis ir gruntiniai vandenys.

Pakeitimas 9
8 konstatuojamoji dalis

Tikslinga surengti informacijos mainus 
siekiant įvertinti galimą papildomų 
priemonių, susijusių su gyvsidabrio 
eksportu ir laikymu, poreikį, nepažeidžiant 
EB sutarties konkurencijos taisyklių, ypač 
81 straipsnio.

(8) Tikslinga surengti informacijos mainus 
su visomis suinteresuotomis šalimis,
siekiant įvertinti galimą papildomų 
priemonių, susijusių su gyvsidabrio 
importu, eksportu ir laikymu, poreikį, 
nepažeidžiant EB sutarties konkurencijos 
taisyklių, ypač 81 straipsnio.

Pagrindimas

Informacijai mainai Europos Sąjungoje yra svarbus dalykas. Jei idėjomis ir informacija apie 
metodus bus dalijamasi su visomis suinteresuotomis šalimis, bus galima pasiekti geresnių 
rezultatų.
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Pakeitimas 10
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
skatinti ir lengvinti, kad būtų žinoma apie 
metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos 
ir gyvsidabrio junginių eksporto draudimą 
ir metalinio gyvsidabrio saugų laikymą, ir 
užtikrinti, kad būtų galima viešai naudotis 
tokia informacija.

Pagrindimas

Galimybė viešai gauti informacijos pasirodė esanti nepaprastai svarbus dalykas aukštam 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti.

Pakeitimas 11
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Valstybės narės turėtų nustatyti 
baudų taikymo už šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus taisykles ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Šios baudos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Pagrindimas

Kadangi šiame reglamente nustatytų reikalavimų nesilaikymas gali padaryti  žalos žmonių 
sveikatai ir aplinkai, turėtų būti nustatyta veiksminga ir skaidri procedūra, susijusi su 
sankcijomis, taikomomis, kai nesilaikoma reikalavimų.

Pakeitimas 12
1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6) eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2009 m. sausio 1 d.  uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių eksportas iš Bendrijos.

Pagrindimas

Gyvsidabris ir jo junginiai labai toksiški žmonėms ir gyvūnams. Dėl leidimo toliau 
eksportuoti gyvsidabrio junginius atsirastų spraga. ES prekybininkai galėtų tiesiog gaminti 
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eksportui skirtus gyvsidabrio junginius prekiauti jais, ir tai sudarytų vieną didžiausių 
gyvsidabrio naudojimo pasauliniu lygmeniu mastų. Bendras eksporto uždraudimas, įskaitant 
gyvsidabrio junginius, padės sumažinti gyvsidabrio išmetimą ir apyvartoje esančio 
gyvsidabrio kiekį.  Be to, gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių eksporto uždraudimas 
gali užkirsti kelią tam, kad mineralai ir junginiai, turintys daug gyvsidabrio, nebūtų 
naudojami kaip žaliava metaliniam gyvsidabriui gaminti.

Ankstesniuose Komisijos projektuose buvo siūloma ir Tarybai pirmininkaujantis 
Liuksemburgas siūlė eksportą uždrausti 2008 m.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

Gyvsidabrio turinčių produktų, kuriuos 
draudžiama pardavinėti ir platinti 
Europos Sąjungoje, eksportas 
uždraudžiamas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Pagrindimas

Gyvsidabrio turintys produktai vis daugiau reglamentuojami Europos Sąjungoje ir kitose 
pasaulio dalyse. Moralės požiūriu nebepriimtina, kad ES eksportuotų gyvsidabrio turinčius 
produktus, kurie Europos Sąjungoje reglamentuojami tam tikrais aktais, į šalis, kuriose tokio 
reglamentavimo nėra. Ekonominiu požiūriu veiksmingų altenatyvų, kai nenaudojamas 
gyvsidabris, iš esmės esama visiems gyvsidabrio turintiems produktams.

Pakeitimas 14
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Nuo 2009 m. sausio 1 d. uždraudžiamas 
metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-
97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio 
junginių importas į Bendriją.

Pagrindimas

Taikant ES gyvsidabrio importo draudimą užtikrinama, kad ES gyvsidabrio pasiūla atitiktų 
ES poreikį, laikymo įsipareigojimus ir politikos priemones, skatinančias išgauti gyvsidabrį iš 
atliekų ir produktų.

Pakeitimas 15
2 straipsnis
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Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos 
metalinis gyvsidabris, kuris jau 
nebenaudojamas chloro šarmų pramonėje, 
valant gamtines dujas gautas gyvsidabris ir 
kaip šalutinis spalvotųjų metalų kasybos 
bei lydymo operacijų produktas susidaręs
gyvsidabris laikomas nekeičiant jo kokybės 
ir koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatos ir aplinkos 
atžvilgiu.

Nuo 1 straipsnyje nustatytos datos 
valstybės narės užtikrina, kad metalinis 
gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas 
chloro ir šarmų pramonėje arba gautas iš 
gyvsidabrio rūdos, valant gamtines dujas 
regeneruotas gyvsidabris ir kaip šalutinis 
spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo 
operacijų produktas regeneruotas
gyvsidabris laikomas nekeičiant jo kokybės 
ir koncentracijos tokiu būdu, kuris būtų 
saugus žmonių sveikatos ir aplinkos 
atžvilgiu, tinkamuose ir tokioms reikmėms 
keliamus reikalavimus atitinkančiuose 
įrenginiuose gavus saugos įvertinimą ir 
atitinkamą leidimą, kaip numatyta pagal 
šį reglamentą.

Pagrindimas

Gyvsidabris turi būti laikomas saugiu būdu, kuris atitinka ilgalaikio ir ekologiškai tinkamo 
valdymo reikalavimus. Valstybės narės arba atitinkamai pramonės atstovai turi būti atsakingi 
už saugų metalinio gyvsidabrio laikymą. Leidimas naudoti gyvsidabrį, pagamintą iš 
gyvsidabrio rūdos, reikštų rinkos papildymą nauju gyvsidabriu, o tai prieštarauja šio 
reglamento tikslui, be to, šį gyvsidabrį reikia atitinkamai laikyti.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 
5 straipsnio 3 dalies a punkto atliekoms 
priskiriamas metalinis gyvsidabris gali būti 
laikomas atitinkamose talpyklose vienoje iš 
šių vietų:

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 
5 straipsnio 3 dalies a punkto atliekoms 
priskiriamas metalinis gyvsidabris gali būti 
laikomas atitinkamose talpyklose vienoje iš 
šių vietų:

a) atliekų šalinimui pritaikytoje 
požeminėje druskos kasykloje;

a) metaliniam gyvsidabriui laikinai laikyti 
prieš jį galutinai pašalinant, remiantis 5 
straipsniu, pritaikytoje požeminėje druskos 
kasykloje;

b) įrenginyje, skirtame vien laikinam 
metalinio gyvsidabrio laikymui prieš jį 
galutinai pašalinant ir tam įrengtame.

b) antžeminiame įrenginyje, skirtame vien 
laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui 
prieš jį galutinai pašalinant ir tam 
įrengtame.

Pagrindimas

Gyvsidabris yra skystas, ir klausimas, ar druskos kasyklose galima laikyti gyvsidabrį jo 
nekeičiant, kad gyvsidabrio laikymo talpyklose galiausiai neatsirastų nuotėkio ir pralaidumo 
garams, ir toliau lieka nešspręstas.  Ekologiniu aspektu pašalinimas yra labiausiai 
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pageidautinas būdas. Tačiau ribotą laiką saugus laikymas gali būti reikalingas dėl 
ekonominių ir techninių priežasčių, siekiant rasti  ilgalaikį sprendimą.

Pakeitimas 17
4 straipsnis

1. Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas 
saugos įvertinimas, susijęs su laikymu 
atliekų saugojimui pritaikytoje požeminėje 
druskos kasykloje, visų pirma apima 
papildomą riziką, kylančią dėl metalinio 
gyvsidabrio ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl 
jame vykstančių ilgalaikių procesų.

1. Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas 
saugos įvertinimas, susijęs su laikymu 
laikinam atliekų saugojimui pritaikytoje 
požeminėje druskos kasykloje, visų pirma
apima papildomą riziką, kylančią dėl 
metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos 
pobūdžio bei dėl jame vykstančių ilgalaikių 
procesų.

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį įrenginyje, skirtame vien jo 
laikymui ir tam įrengtame, atliekamas ir 
kompetentingai institucijai pateikiamas 
saugos įvertinimas, užtikrinantis tokį patį 
aplinkos apsaugos lygį, koks numatytas 
Sprendime 2003/33/EB,

2. Siekiant laikinai laikyti metalinį 
gyvsidabrį antžeminiame įrenginyje, 
skirtame vien jo laikymui ir tam įrengtame, 
atliekamas ir kompetentingai institucijai 
pateikiamas saugos įvertinimas, 
užtikrinantis tokį patį aplinkos apsaugos 
lygį, koks numatytas Sprendime 
2003/33/EB.

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą požeminei 
druskos kasyklai arba įrenginiui, skirtam 
vien laikinam metalinio gyvsidabrio 
laikymui ir tam įrengtam, įtraukiami 
reguliaraus vizualinio konteinerių 
patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo 
įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui 
aptikti reikalavimai.

3. Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą leidimą požeminei 
druskos kasyklai arba antžeminiam 
įrenginiui, skirtam vien laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtam, 
įtraukiami reguliaraus vizualinio 
konteinerių patikrinimo ir atitinkamos garų 
aptikimo įrangos įrengimo bet kokiam 
nuotėkiui aptikti reikalavimai. Turi būti 
įmanoma gyvsidabrį surinkti siekiant  
saugiai galutinai pašalinti, remiantis 5 
straipsniu.

Pagrindimas

Gyvsidabris yra skystas, ir klausimas, ar druskos kasyklose galima laikyti gyvsidabrį jo 
nekeičiant, kad gyvsidabrio laikymo talpyklose galiausiai neatsirastų nuotėkio ir pralaidumo 
garams, ir toliau lieka neišspręstas. Ekologiniu aspektu pašalinimas yra labiausiai 
pageidautinas būdas. Tačiau ribotą laiką saugus laikymas gali būti reikalingas dėl 
ekonominių ir techninių priežasčių, siekiant rasti  ilgalaikį sprendimą.

Pakeitimas 18
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4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Komisija atlieka Sprendime 2003/33/EB 
nurodyto saugos įvertinimo peržiūrą, 
siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta visų pirma į riziką, kylančią dėl 
metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos 
pobūdžio bei dėl jame vykstančių 
ilgalaikių procesų. Ši peržiūra turi būti 
atlikta iki ....*.
* Šeši mėnesiai iki eksporto draudimo įsigaliojimo.

Pagrindimas

Gyvsidabrio laikymą reikia labai griežtai kontroliuoti. Atsižvelgiant į tai, kad metalinis 
gyvsidabris yra labai toksiškas, ir į su juo susijusius ilgalaikius procesus, reikia, kad tolesnis 
saugos įvertinimas būtų atliktas laiku prieš įsigaliojant eksporto draudimui.

Pakeitimas 19
4b straipsnis (naujas)

4b straipsnis
Laikino laikymo metu atsakomybė tenka 
laikymo įrenginio savininkui. Valstybės 
narės turi  įsteigti fondą, kad būtų 
užtikrintos finansinės lėšos, reikalingos 
galutinai gyvsidabriui pašalinti. Fondas 
sudaromas iš chloro ir šarmų pramonės 
mokamų finansinių įnašų, proporcingų 
gyvsidabrio, siunčiamo laikinai laikyti, 
kiekiui. Kai gyvsidabris turi būti išvežtas 
galutinai pašalinti pagal 5 straipsnį, 
valstybės narės prisiima administracinę ir 
finasinę atsakomybę už pašalinimą.

Pagrindimas

Kadangi gyvsidabris yra ypatingai pavojingas, laikino laikymo metu aktualus išlieka 
saugumo klausimas.  Taigi, remiantis principu „teršėjas moka“, atsakomybė turi tekti 
laikymo įrenginių savininkui. Valstybės narės taip pat turi prisiimti joms tenkančią 
atsakomybę ir suteikti lėšų, skirtų saugiai galutinai pašalinti.

Pakeitimas 20
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5 straipsnis

Komisija rengia valstybių narių ir 
pramonės šakų atstovų informacijos 
mainus.

Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
surengia valstybių narių ir atitinkamų 
suintresuotų šalių informacijos mainus.

Keičiantis informacija visų pirma tiriamas 
galimas poreikis taikyti eksporto 
uždraudimą ir gyvsidabrio junginiams bei 
gyvsidabrio turintiems produktams, taikyti 
laikymo įpareigojimą ir metaliniam 
gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis 
nustatyti terminą laikymui įrenginyje, 
skirtame vien tik laikinam metalinio 
gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtame.

Keičiantis informacija visų pirma tiriamas 
poreikis taikyti laikymo įpareigojimą 
metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei 
poreikis nustatyti terminą laikymui 
požeminėje druskos kasykloje arba 
antžeminiame įrenginyje, skirtame vien tik 
laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui ir 
tam įrengtame.

Pagrindimas

Plataus masto konsultacijos su suintresuotomis šalimis vyko visą laiką, kai buvo rengiama 
Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio ir šis reglamentas. Suinteresuoti subjektai, įskaitant 
valstybes nares, pramonės atstovus ir aplinkosaugos bei sveikatos priežiūros nevyriausybines 
organizacijas, turėtų dalyvauti keičiantis informacija.

Pakeitimas 21
6 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 30 
d. valstybės narės informuoja Komisiją 
apie šio reglamento taikymą ir poveikį 
rinkai savo teritorijoje. Komisijai 
paprašius valstybės narės pateikia tą 
informaciją anksčiau nei pirmoje dalyje 
nustatytą datą.

2. Valstybės narės sudaro gyvsidabrio, 
gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių 
pirkėjų, pardavėjų ir prekiautojų registrą 
ir renka svarbią informaciją. Jos
informuoja Komisiją apie šio reglamento 
taikymą ir poveikį rinkai savo teritorijoje 
kas dvejus metus ir per šešis mėnesius 
atitinkamam laikotarpiui pasibaigus.
Komisija per metus nuo valstybių narių 
pateiktos informacijos gavimo datos ją 
paskelbia glaustoje ataskaitoje. Pirmasis 
informacijos rinkinys turi apimti 2007–
2008 m. ir turi būti pateikiamas Komisijai 
ne vėliau kaip 2009 m. birželio 30 d. ir  
paskelbiamas ne vėliau kaip 2010 m. 
birželio 30 d. Informacija pateikiama 
Komisijos nustatyta forma iki ...*.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie 
duomenys:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją turi sudaryti bent šie 
duomenys:
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a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo 
metalinio gyvsidabrio apimtis, kainos,
kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas;

a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo 
metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir 
gyvsidabrio junginių apimtis, kainos, 
kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas;

b) metalinio gyvsidabrio, kuriuo prekiauja 
valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, 
kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas.

b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių, kuriais 
prekiauja valstybės Bendrijoje, apimtis, 
kainos, kilmės šalis ir paskirties šalis bei 
numatomas panaudojimas.
* Vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Pradėjus taikyti eksporto draudimą reikės veiksmingos priežiūros sistemos, siekiant užtikrinti, 
kad gyvsidabris nebūtų  nelegaliai siunčiamas į pasaulines rinkas. Turi būti įdiegta priežiūros 
sistema ir registruojami visi metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių importo ir eksporto 
tarp valstybių narių, Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių, kuriose prekyba neuždrausta, atvejai.

Pakeitimas 22
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Valstybės narės nustato baudų, taikomų 
už šio reglamento nuostatų pažeidimus, 
taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
baudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip iki ... praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius 
pakeitimus.
* Vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Šis straipsnis – tai standartinės nuostatos dėl baudų taikymo pažeidimo atvejais.

Pakeitimas 23
6b straipsnis (naujas)
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6b straipsnis
Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti 

ir lengvinti, kad būtų žinoma apie 
metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos 
ir gyvsidabrio junginių eksporto draudimą 
ir metalinio gyvsidabrio saugų laikymą, ir 
užtikrinti, kad būtų galima viešai naudotis 
tokia informacija.

Pagrindimas

Pagerintos galimybės visuomenei gauti informacijos apie metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio 
rūdos ir gyvsidabrio junginių eksporto draudimą  ir tokios informacijos platinimas padeda 
veiksmingiau saugoti žmonių sveikatą ir užtikrinti geresnę aplinką.

Pakeitimas 24
7 straipsnis

1. Komisija įvertina, kaip Bendrijoje 
taikomas šis reglamentas, ir jo poveikį 
rinkai, atsižvelgdama į 6 straipsnyje 
nurodytą informaciją.

1. Komisija įvertina, kaip Bendrijoje 
taikomas šis reglamentas, ir jo poveikį 
rinkai, atsižvelgdama į 5 ir 6 straipsniuose 
nurodytą informaciją.

2. Komisija ne vėliau kaip 2015 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą.

2. Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą. Prireikus ataskaita 
pateikiama su pasiūlymais peržiūrėti šį 
reglamentą.

Pagrindimas

Po tam tikro įgyvendinamojo laikotarpio ir atsižvelgiant į  eksporto draudimo datos pakeitimą 
reikės įvertinti siūlytų teisinių priemonių veiksmingumą, kad būtų galima parengti bendrą 
ataskaitą su peržiūros pasiūlymais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Gyvsidabris ir jo junginiai yra labai toksiški žmonėms, ypač vaikams, kai formuojasi  jų nervų 
sistema. Jie taip pat kenksmingi ekosistemoms ir gyvūnijai bei augalijai. Nors iš pradžių tarša 
gyvsidabriu buvo rimta, bet tik vietinės reikšmės problema, dabar ji pasaulinė, itin paplitusi ir 
įsisenėjusi.  Didelės dozės žmonėms gali turėti tragiškų padarinių, bet ir sąlyginai nedidelės 
dozės gali turėti didelių neigiamų neurologinio vystymosi pasekmių ir dažnai yra susijusios su 
galimu žalingu poveikiu širdies ir kraujagyslių, imuninėms ir reprodukcinėms sistemoms.
Gyvsidabris taip pat trikdo mikrobiologinį aktyvumą dirvožemyje ir yra prioritetinė 
kenksminga medžiaga pagal Vandens pagrindų direktyvą.
Aplinkoje gyvsidabris gali tapti metilo gyvsidabriu, kuris gali bioakumuliuotis ir kauptis 
maisto grandinėje, ypač vandens maisto grandinėje. Metilo gyvsidabris lengvai įveikia 
placentos ir kraujo ir smegenų barjerą.

Pasiūla Europos Sąjungoje

Gyvsidabris natūraliai atsiranda aplinkoje ir egzistuoja įvairiomis formomis. Gryna forma jis 
žinomas elementinis arba metalinis gyvsidabris (Hg(0)). Jis retai randamas gamtoje kaip 
grynas skystas metalas, o daugiau – junginiuose ir neorganinėse druskose.
Pagrindiniai gyvsidabrio pasiūlos Europos Sąjungoje šaltiniai yra šie:
– perteklius iš chloro ir šarmų pramonės, kai pereinama prie procesų, kuriuose nenaudojamas 
gyvsidabris, arba kai gamykla uždaroma (gamyklos uždarymas);
– gyvsidabris kaip šalutinis produktas, gautas spalvotųjų metalų (cinko, vario, švino, aukso, 
sidabro ir kitų rūdų) kasybos bei lydymo operacijų metu;  jei neišgaunamas metalinis 
gyvsidabris, šių procesų šalutinis produktas gali būti kalomelis (gyvsidabrio chloridas), 
atsižvelgiant į gryninimo procesą;
– gyvsidabris kaip šalutinis produktas, gautas valant gamtines dujas;
– perdirbtas gyvsidabris, gautas iš gyvsidabrio turinčių produktų (fluorescencinių lempų, 
baterijų, dantų amalagamų, matavimo ir kontrolės įrangos, jungiklių) ir gamybos bei 
apdorojimo procesų  atliekų;
– gyvsidabrio atsargos, agentų ir prekybininkų, pavyzdžiui, bendrovės MAYASA, sukauptos 
per pastaruosius metus.
Didžiausia gyvsidabrio kasykla pasaulyje yra Almadéne, Ispanijoje. Gyvsidabrio kasimas 
Almadene sustabdytas 2003 m., tačiau bendrovė MAYASA kaupia gyvsidabrį, gautą iš 
uždarytų chloro ir šarmų gamyklų Vakarų Europoje bei kitų šaltinių, ir prekiauja juo 
tarptautiniu mastu (daugiausia su besivystančiomis šalimis).

Komisijos pasiūlymas dėl ES gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir gyvsidabrio 
pertekliaus laikymo

Atsižvelgiant į pavojų, kurį kelia gyvsidabris, ir kadangi esama alternatyvių procesų, kai 
nenaudojmas gyvsidabris, 1990 m. Oslo ir Paryžiaus komisija (OSPAR) rekomendavo, kad 
visos gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų gamyklos iki 2010 m. pereitų prie technologijų, 
kai nenaudojamas gyvsidabris (Konvencijos dėl jūrų taršos iš sausumos šaltinių prevencijos 
(PARCOM) sprendimas 90/3).
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Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio (2006 m. kovo 
mėn.) Komisija raginama imtis veiksmų OSPAR sprendimui 90/3 įgyvendinti. Gyvsidabris ne
tik nuolat išmetamas į aplinką iš gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų gamyklų, kai jos 
pradeda taikyti technologijas, kurioms nenaudojamas gyvsidabris, bet didžiulį gyvsidabrio 
kiekį, esantį elementuose, reikia valdyti ekologiškai tinkamu būdu. Siekiant užkirsti kelią, kad 
šis gyvsidabrio perteklius neužtvindytų pasaulio gyvsidabrio produktų rinkų, 2006 m. spalio 
mėn. buvo priimtas pasiūlymas dėl reglamento, kuriame ne vėliau kaip 2011 m. liepos 1 d. 
uždraudžiamas metalinio gyvsidabrio eksportas. Šiame pasiūlyme lygiagrečiai pateikiamos ir 
nuostatos dėl saugaus perteklinio gyvsidabrio kiekio, kurio didžioji dalis bus iš uždaromų 
gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų gamyklų, laikymo, siekiant užkirsti kelią šio 
gyvsidabrio perpardavimui. Šiuo metu Europoje yra maždaug 12 000 tonų gyvsidabrio, 
esančio gyvsidabrio elementuose. Todėl ES chloro ir šarmų  pramonės federacija (EURO 
CHLOR) buvo paprašyta Europos Komisijos ir sutiko parengti savanorišką susitarimą dėl 
perteklinio gyvsidabrio iš chloro ir šarmų pramonės laikymo, pripažįstant, kad bus reikalingos 
tokio gyvsidabrio laikymo galimybės.
Laikymo įspareigojimą siūloma taikyti metaliniam gyvsidabriui, kuris daugiau nenaudojamas 
chloro ir šarmų pramonėje, gyvsidabriui kaip šalutiniam produktui, gautam po operacijų su 
spalvotaisiais metalais ir valant dujas. Į laikymo įsipareigojimą sąmoningai neįtrauktas 
perdirbtas gyvsidabris, gautas iš gyvsidabrio turinčių produktų.

Pranešėjo pasiūlymai

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Tačiau jis mano, kad reikalingi tam tikri 
pakeitimai, siekiant pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Šiuo aspektu pranešėjas 
siūlo pakeitimų, daugiausia su susijusių su toliau nurodytais dalykais.

Eksporto uždraudimo data
Kadangi ES eksportuoja daugiau gyvsidabrio nei bet kuris kitas regionas pasaulyje, greitas 
eksporto uždraudimas, derinamas su kitais veiksmais tarptautiniu lygiu besivystančiose šalyse 
labai sumažins neproporcingą poveikį, susijusį su gyvsidabrio išteklais ir atsiradusį dėl 
didžiulės gyvsidabrio pasiūlos. Kol nebus uždraustas gyvsidabrio eksportas, ES gyvsidabris 
bus tiekiamas į rinką ir taip didinamas pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi siūlomą 
draudimą reikia pradėti taikyti kuo greičiau, pageidautina nuo 2009 m.
Ankstesniuose Komisijos projektuose buvo siūloma ir Tarybai pirmininkaujantis 
Liuksemburgas siūlė eksporto draudimą pradėti taikyti nuo 2008 m.

Gyvsidabrio eksporto draudimo apimtis
Kad reglamentas būtų teisingas ir paprastas, į eksporto draudimą reikia įtraukti gyvsidabrio 
junginius. Gyvsidabrio junginiai (išskyrus gyvsidabrio sulfidą) kaip toksiški klasifikuojami 
pradedant nuo 0, 5%, o kai kurioms specifinėms medžiagoms nustatyta dar žemesnė vertė .
Pranešėjas pritaria, kad gyvsidabrio junginius reikia įtraukti į gyvsidabrio eksporto draudimą.
Esama pagrįsto susirūpinimo, kad gyvsidabris gali būti eksportuojamas gyvsidabrio junginių,
gautų, pavyzdžiui, spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo operacijų metu (kaip kalomelis 

Hg2Cl2) forma, į kitas šalis ir ten paverčiamas į elementinį gyvsidabrį tolesniam naudojimui.
Pranešėjas mano, kad bendras eksporto uždraudimas, įskaitant gyvsidabrio junginius, padės 
sumažinti gyvsidabrio išmetimą ir apyvartoje esančio gyvsidabrio kiekį.  Be to, uždraudus 
gyvsidabrio junginių eksportą galima užkirsti kelią tam, kad junginiai, turintys daug 
gyvsidabrio, nebūtų naudojami kaip žaliava metaliniam gyvsidabriui gaminti. Taip galima 
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užkirsti kelią, kad  reglamente neatsirastų spragų.
Be to, uždraudus gyvsidabrio rūdos eksportą galima užkirsti kelią tam, kad mineralai ir 
junginiai, turintys daug gyvsidabrio, nebūtų naudojami kaip žaliava metaliniam gyvsidabriui 
gaminti.
Gyvsidabrio turintys produktai, kuriems taikomi ES naudojimo ir pardavimo apribojimai, taip 
pat turi būti įtraukti į draudimą. ES turėtų vengti dvigubų standartų. Europos Sąjungoje 
draudžiami gyvsidabrio turintys produktai neturėtų būti eksportuojami į šalis, kuriose nėra 
juos reglamentuojančių aktų.
Europos Parlamentas (2006 m. kovo mėn.) paragino į eksporto draudimą įtraukti gyvsidabrio 
junginius ir gyvsidabrio turinčius produktus, kuriems taikomi ar bus taikomi ES naudojimo ir 
pardavimo apribojimai.

Gyvsidabrio importas
Pranešėjas mano, kad EB turėtų apsvarstyti ES gyvsidabrio importo draudimą, kad būtų 
užtikrinta, kad ES gyvsidabrio pasiūla atitinka ES paklausą, laikymo įsipareigojimus ir 
politines priemones, kuriomis skatinama išgauti gyvsidabrį iš atliekų ir produktų. Nepagrįsta 
laikyti Europos Sąjungoje  pagamintą gyvsidabrį ir tuo pat metu importuoti gyvsidabrį į 
Europos Sąjungą pateisinamo naudojimo reikmėms.

Prekybos priežiūros sistema
Turi būti nustatyta sistema reguliariai metalinio gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių ES 
importo ir eksporto ir vidaus prekybos priežiūrai vykdyti. Europos Parlamentas (2006 m. 
kovo mėn.) paragino prieš pradedant taikyti eksporto draudimą įdiegti gyvsidabrio prekybos 
priežiūros sistemą.
Priežiūros sistema užtikrins prekybos skaidrumą ir leis Komisijai bei suinteresuotoms šalims 
nesunkiai aptikti tikslui prieštaraujančias vystomosi tendencijas ir įvertinti draudimo 
veiksmingumą.
Valstybės narės turėtų reguliariai teikti informaciją Komisijai, o Komisija viešai skelbti šią 
informaciją.

Saugus ir ilagalaikis sprendimas dėl gyvsidabrio pertekliaus laikymo
Gyvsidabrio perteklių reikės laikyti (pašalinti). Taip pat visas gyvsidabrio perteklius turėtų 
būti pašalintas saugiu ir aplinką tausojančiu būdu.
Metalinio gyvsidabrio pašalinimas į druskos kasyklas – tai aplinkos saugumo požiūriu 
susirūpinimą keliantis dalykas, vertinant iš ilgalaikės perspektyvos. Gyvsidabris yra skystas, 
ir klausimas, ar druskos kasyklose galima laikyti gyvsidabrį jo nekeičiant, kad gyvsidabrio 
laikymo talpyklose galiausiai neatsirastų nuotėkio ir pralaidumo garams, toliau lieka 
neišspręstas.
Iš gyvsidabrio rūdos gautą gyvsidabrį taip pat reikia laikyti, nes leidimas naudoti gyvsidabrį, 
pagamintą iš gyvsidabrio rūdos, reikštų rinkos papildymą nauju gyvsidabriu, o tai prieštarauja 
šio reglamento tikslui.
Pranešėjas mano, kad, kol bus sukurtos ir išsamiai įvertintos saugaus šalinimo technologijos, 
kaip pradinį nuolatinio šalinimo etapą reikia numatyti laikino metalinio gyvsidabrio laikymo 
galimybes. Aptariamo gyvsidabrio kiekis yra sąlyginai nedidelis. Dėl didelio tankio maždaug 
12 000 tonų gyvsidabrio pertekliaus iš chloro ir šarmų pramonės sudarys 1000 kubinių metrų.
Turėtų būti nustatyta minimalių laikymui galiojančių sąlygų sistema, siekiant užtikrinti 
nuolatinę stebėseną, minimalius saugumo standartus, reguliarų ir skaidrų ataskaitų teikimą, 
išankstinį planavimą ir projektavimą, tiekimo saugumą ir baudas pažeidimų atveju.
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Remiantis principu „teršėjas moka“, atsakomybė laikino laikymo metu turi tekti įrenginio 
savininkui.
Valstybės narės prisiima administracinę ir finansinę atsakomybę už saugų galutinį pašalinimą.

Europos Parlamentas (2006 m. kovo mėn.) paragino numatyti teisiškai įpareigojančias 
priemones, kad visas gyvsidabris iš chloro ir šarmų pramonės nebūtų tiekiamas atgal į rinką, o 
būtų saugiai laikomas saugiose vietovėse vykdant nuolatinę stebėseną ir taip, kad prireikus 
skubiai būtų galima imtis intervencinių priemonių. Be to, jis paprašė, kad būtų numatyti 
minimalūs saugumo reikalavimai, reguliarus ir skaidrus ataskaitų teikimas, išankstinis 
planavimas ir projektavimas, baudos ir sankcijos, ir pabrėžė, kad svarbu taikyti „teršėjas 
moka“ principą laikymo atvejais ir kad už gyvsidabrio gamybą atsakingos pramonės šakos 
turi prisidėti prie saugaus gyvsidabrio pertekliaus laikymo finansavimo.


	651465lt.doc

