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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba 
eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0636)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu, 133. pantu un 175. panta 1. punktu, saskaņā 
ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0363/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba 
eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par metāliska 
dzīvsudraba, cinobra rūdas, dzīvsudraba 
savienojumu un dzīvsudrabu saturošu 
produktu eksporta aizliegumu un drošu 
glabāšanu

Pamatojums

Saskaņā ar izmaiņām 1. pantā.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Saskaņā ar Komisijas ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Kopienas 
stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu” ir 
nepieciešams mazināt dzīvsudraba kaitīgās 
iedarbības risku cilvēkam un videi.

(2) Saskaņā ar Komisijas ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Kopienas 
stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu” un 
Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta 
rezolūciju par šo stratēģiju1 ir 
nepieciešams mazināt dzīvsudraba kaitīgās 
iedarbības risku cilvēkam un videi.
1 OV C 291 E, 30.11.2006., 128. lpp.

Pamatojums

EP savā rezolūcijā aicināja Komisiju aizsargāt cilvēka veselību un vidi, paredzot juridiski 
saistošus pasākumus, kas novērstu dzīvsudraba un tā savienojumu noplūdi vidē.

Grozījums Nr. 3
3.a apsvērums (jauns)

 (3a) Uz dzīvsudrabu pagaidām neattiecas 
saistoši ierobežojumi, kas paredzēti 
daudzpusējos vides aizsardzības 
nolīgumos, izņemot ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijas Konvencijas par 
tāldarbības pārrobežu gaisa piesārņojumu 
Eiropā 1998. gada Protokolu par 
smagajiem metāliem.

Pamatojums

Ar metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu eksporta no Kopienas pārtraukšanu 
nepietiek, lai aizsargātu vidi un cilvēka veselību no vidē nonākušā dzīvsudraba negatīvās 
ietekmes, un tāpēc ir vajadzīga arī apņemšanās starptautiskā mērogā, lai vienotos par 
juridiski saistošu instrumentu.

Grozījums Nr. 4
4. apsvērums

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba 
piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegums 
no Kopienas.

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba 
piedāvājumu pasaules tirgū, ir jānosaka 
metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un 
dzīvsudraba savienojumu eksporta 
aizliegums no Kopienas.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 1. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 5
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Tā paša iemesla dēļ ir jāaizliedz 
eksportēt arī dzīvsudrabu saturošus 
produktus, uz kuriem jau attiecas vai 
drīzumā attieksies ES regulējums.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 1. panta 1.a punkta grozījumu. 

Grozījums Nr.  6
4.b apsvērums (jauns)

(4b) Lai uzlabotu cilvēka veselības un 
vides aizsardzību ES, ir jāaizliedz 
metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un 
dzīvsudraba savienojumu imports.

Pamatojums

ES ir jāapsver dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu importa aizliegums, 
lai atbalstītu centienus savākt dzīvsudrabu no atkritumiem un dažādiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 7
5.a apsvērums (jauns)

(5a) Dalībvalstīm regulāri jāiesniedz 
Komisijai informācija par metālisko 
dzīvsudrabu, cinobra rūdu un dzīvsudraba 
savienojumiem, kas ievesti to teritorijā, 
izvesti no tās vai tirgoti pāri dalībvalsts 
robežai, lai varētu savlaicīgi novērtēt 
attiecīgā instrumenta efektivitāti. Šo 
informāciju dara pieejamu sabiedrībai.

Pamatojums

Tā kā nekavējoties ir vajadzīga labāka informācija par dzīvsudraba plūsmu Eiropā (to atzina 
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arī ANO Vides programmas padomes 23. sanāksmē), ir steidzami jānostiprina pašreizējie 
noteikumi par dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu pārvietošanas uzskaiti 
un ziņošanu par to, kā arī vajadzības gadījumā jāparedz papildu noteikumi.

Grozījums Nr. 8
7. apsvērums

(7) Lai nodrošinātu cilvēka veselībai un 
videi drošu glabāšanu, pazemes krātuvēm 
veicamais drošības novērtējums saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāpapildina ar 
īpašām prasībām, un tās jāattiecina ne tikai 
uz pazemes krātuvēm, bet arī uz citiem 
glabāšanas veidiem.

(7) Lai nodrošinātu cilvēka veselībai un 
videi drošu glabāšanu, pazemes krātuvēm 
veicamais drošības novērtējums saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāpapildina ar 
īpašām prasībām, un tās jāattiecina arī uz 
virszemes glabātavām.

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar izmaiņām 5. pantā. Pavirša dzīvsudraba glabāšana var būtiski 
apdraudēt vidi un cilvēka veselību, piemēram, piesārņojot augsni un gruntsūdeņus.

Grozījums Nr. 9
8. apsvērums

Lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt 
papildu pasākumus, kas saistīti ar 
dzīvsudraba eksportu un glabāšanu, 
neskarot Līgumā paredzētos noteikumus 
par konkurenci un jo īpaši tā 81. pantu, ir 
ieteicams organizēt informācijas apmaiņu.

(8) Lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt 
papildu pasākumus, kas saistīti ar 
dzīvsudraba importu, eksportu un 
glabāšanu, neskarot Līgumā paredzētos 
noteikumus par konkurenci un jo īpaši tā 
81. pantu, ir ieteicams organizēt visu 
ieinteresēto personu informācijas 
apmaiņu.

Pamatojums

Informācijas apmaiņa Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Labākus rezultātus var sasniegt, ja
visas ieinteresētās personas apmainās ar informāciju un metodēm.

Grozījums Nr. 10
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Komisijai un dalībvalstīm ir jāsekmē 
sabiedrības informētība un jānodrošina 
tās informācijas publiska pieejamība, kas 
attiecas uz metāliskā dzīvsudraba, cinobra 
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rūdas un dzīvsudraba savienojumu 
eksporta aizliegumu un metāliskā 
dzīvsudraba drošu glabāšanu.

Pamatojums

Ir pierādījies, ka publiska informācijas pieejamība ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu 
augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 11
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Dalībvalstīm jāparedz noteikumi par 
sankcijām, kas piemērojamas šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu gadījumā, un 
jānodrošina to īstenošana. Šīm sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

Pamatojums

Tā kā šīs regulas noteikumu neievērošana var izraisīt cilvēka veselības un vides 
apdraudējumu, ir jāparedz efektīva un pārredzama sankciju piemērošanas procedūra 
pārkāpumu gadījumā.

Grozījums Nr. 12
1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6) eksports no Kopienas.

No 2009. gada 1. janvāra ir aizliegts 
metāliska dzīvsudraba (Hg, CAS Nr. 7439-
97-6), cinobra rūdas un dzīvsudraba 
savienojumu eksports no Kopienas.

Pamatojums

Mercury and its compounds are highly toxic to people and animals. Allowing the continued 
export of mercury compounds would create a loophole. EU traders could simply produce or 
trade mercury compounds for export, which comprise some of the largest global mercury 
uses. A general export ban including mercury compounds will contribute to the reduction of 
emission and the amount of mercury in circulation. In addition, an export ban on cinnabar 
ore and mercury compounds can prevent minerals and compounds rich in mercury content to 
be utilised as raw material for processing of metallic mercury.
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Earlier Commission drafts but also the Luxembourg Presidency had proposed an exports ban 
by 2008.

Grozījums Nr. 13
1. panta 1.a punkts (jauns)

 No 2009. gada 1. janvāra ir aizliegts
eksportēt dzīvsudrabu saturošus 
produktus, ko aizliegts tirgot un izplatīt 
ES.

Pamatojums

ES un citur pasaulē paredz aizvien plašāku regulējumu attiecībā uz dzīvsudrabu saturošiem 
produktiem. Vairs nav pieņemami, ka ES eksportē dzīvsudrabu saturošus produktus, kuru 
izmantošana ES ir reglamentēta, uz valstīm, kurās to izmantošana pagaidām var nebūt 
reglamentēta. Gandrīz visiem dzīvsudrabu saturošiem produktiem ir pieejamas rentablas 
alternatīvas.

Grozījums Nr. 14
1.a pants (jauns)

1.a pants
No 2009. gada 1. janvāra ir aizliegts 
metāliskā dzīvsudraba (Hg, 
CAS Nr. 7439-97-6), cinobra rūdas un 
dzīvsudraba savienojumu imports 
Kopienā.

Pamatojums

ES aizliegums importēt dzīvsudrabu nodrošinās, ka ES dzīvsudraba piegādes atbilst ES 
pieprasījumam, glabāšanas saistībām un politikai, ar ko sekmē dzīvsudraba savākšanu no 
atkritumiem un dažādiem ražojumiem. 

Grozījums Nr. 15
2. pants

No 1. pantā noteiktās dienas metālisko 
dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanas 
procesā iegūto dzīvsudrabu un 
dzīvsudrabu, kas kā blakusprodukts iegūts

No 1. pantā noteiktās dienas dalībvalstis 
nodrošina, ka metālisko dzīvsudrabu, ko 
vairs neizmanto hlora–sārmu rūpniecībā 
vai ko ekstrahē no cinobra rūdas, 
dabasgāzes attīrīšanas procesā reģenerēto
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krāsaino metālu kalnrūpniecībā un 
metalurģijā, esošajā stāvoklī un 
koncentrācijā jāglabā cilvēka veselībai un 
videi drošā veidā.

dzīvsudrabu un dzīvsudrabu, kas kā 
blakusprodukts reģenerēts krāsaino metālu 
kalnrūpniecībā un metalurģijā, esošajā 
stāvoklī un koncentrācijā jāglabā cilvēka 
veselībai un videi drošā veidā atbilstošās 
glabātavās, attiecībā uz kurām saskaņā ar 
šo regulu ir veikts drošības novērtējums 
un saņemta attiecīga atļauja.

Pamatojums

Ir jānodrošina dzīvsudraba droša glabāšana, kas atbilst videi draudzīgas ilgtermiņa 
saimniekošanas standartiem. Dalībvalstīm vai attiecīgā gadījumā ražotājiem ir jābūt 
atbildīgiem par metāliskā dzīvsudraba drošu glabāšanu. Ja ļautu izmantot no cinobra rūdas 
ekstrahētu dzīvsudrabu, tas nozīmētu jauna dzīvsudraba veida parādīšanos tirgū, taču tas ir 
pretrunā ar šīs regulas mērķi, tāpēc jāparedz arī šī dzīvsudraba veida glabāšana.

Grozījums Nr. 16
3. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no Direktīvas 1999/31/EK 
5. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem noteikumiem, metālisku 
dzīvsudrabu, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu, piemērotā ietvērumā var 
glabāt

1. Atkāpjoties no Direktīvas 1999/31/EK 
5. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
paredzētajiem noteikumiem, metālisku 
dzīvsudrabu, kas uzskatāms par 
atkritumproduktu, piemērotā ietvērumā var 
glabāt

a) atkritumu noglabāšanai iekārtotās
pazemes sāls raktuvēs;

a) pazemes sāls raktuvēs, kas saskaņā ar 
5. pantu pielāgotas metāliskā dzīvsudraba 
pagaidu glabāšanai pirms tā galīgās 
apglabāšanas;

b) glabātavās, kas īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai pirms tā galīgas noglabāšanas.

b) virszemes glabātavās, kas īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai pirms tā 
galīgas noglabāšanas.

Pamatojums

Joprojām pastāv bažas attiecībā uz dzīvsudraba šķidro konsistenci un to, vai sāls raktuvēs to 
varēs glabāt droši, nepieļaujot noplūdi no glabāšanas mucām un iztvaikošanu. No vides 
aizsardzības viedokļa vislabākais risinājums ir apglabāšana. Taču ekonomisku un tehnisku 
iemeslu dēļ droša glabāšana var būt vajadzīga ierobežotu laika posmu, līdz atrod ilgtermiņa 
risinājumu.

Grozījums Nr. 17
4. pants
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1. Drošības novērtējumā, kas saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāveic par glabāšanu 
pazemes sāls raktuvēs, kuras iekārtotas 
atkritumu noglabāšanai, jo īpaši jāņem vērā 
papildu riska faktori, kas saistīti ar 
metāliskā dzīvsudraba un tā ietvēruma 
īpašībām un to izmaiņām ilgtermiņā.

1. Drošības novērtējumā, kas saskaņā ar 
Lēmumu 2003/33/EK jāveic par glabāšanu 
pazemes sāls raktuvēs, kuras iekārtotas 
atkritumu pagaidu noglabāšanai, jo īpaši 
jāņem vērā papildu riska faktori, kas saistīti 
ar metāliskā dzīvsudraba un tā ietvēruma 
īpašībām un to izmaiņām ilgtermiņā.

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu 
glabātavās, kuras ir īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba 
glabāšanai, jāveic un kompetentajai 
iestādei jāiesniedz drošības novērtējums, 
kas garantē vides aizsardzības līmeni, kurš 
ir ekvivalents līmenim, ko garantē ar 
Lēmumu 2003/33/EK.

2. Attiecībā uz pagaidu glabāšanu 
virszemes glabātavās, kuras ir īpaši 
paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba glabāšanai, jāveic un 
kompetentajai iestādei jāiesniedz drošības 
novērtējums, kas garantē vides aizsardzības 
līmeni, kurš ir ekvivalents līmenim, ko 
garantē ar Lēmumu 2003/33/EK.

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 
8. un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, 
pazemes sāls raktuvēs vai glabātavās, kas 
īpaši paredzētas un aprīkotas metāliska 
dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, jāiekļauj 
prasības par konteineru regulārām 
vizuālām inspekcijām un piemērotu 
dzīvsudraba tvaika detektoru uzstādīšanu 
iespējamo noplūžu noteikšanai.

3. Poligona turēšanas atļaujā, kas minēta 
8. un 9. pantā Direktīvā 1999/31/EK, 
pazemes sāls raktuvēs vai virszemes 
glabātavās, kas īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai, jāiekļauj prasības par 
konteineru regulārām vizuālām 
inspekcijām un piemērotu dzīvsudraba 
tvaika detektoru uzstādīšanu iespējamo 
noplūžu noteikšanai. Nodrošina 
dzīvsudraba drošu galīgo apglabāšanu 
saskaņā ar 5. pantu.

Pamatojums

Joprojām pastāv bažas attiecībā uz dzīvsudraba šķidro konsistenci un to, vai sāls raktuvēs to 
varēs glabāt droši, nepieļaujot noplūdi no glabāšanas mucām un iztvaikošanu. No vides 
aizsardzības viedokļa vislabākais risinājums ir apglabāšana. Taču ekonomisku un tehnisku 
iemeslu dēļ droša glabāšana var būt vajadzīga ierobežotu laika posmu, līdz atrod ilgtermiņa 
risinājumu.

Grozījums Nr. 18
4.a pants (jauns)

4.a pants
Komisija veic Lēmumā 2003/33/EK 
minētā drošības novērtējuma 
pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka šis 
novērtējums attiecas uz īpašajiem riskiem, 
kas saistīti ar metāliskā dzīvsudraba 
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īpašībām, ilgtermiņa glabāšanu un 
izolāciju. Šo pārskatīšanu pabeidz ..*.
* Sešus mēnešus pirms eksporta aizlieguma 
stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ir jāveic stingra glabāšanas kontrole. Ņemot vērā metāliskā dzīvsudraba īpaši lielo 
toksiskumu un īpašības ilgtermiņā, savlaicīgi pirms eksporta aizlieguma stāšanās spēkā ir 
jāveic glabāšanas drošības papildu novērtējums.

Grozījums Nr. 19
4.b pants (jauns)

4.b pants
Pagaidu glabāšanas laikā par to ir 
atbildīgs glabātavas īpašnieks. 
Dalībvalstis tiek aicinātas izveidot fondu, 
lai nodrošinātu finanšu resursus 
dzīvsudraba drošai galīgajai 
apglabāšanai. Fondu veidos hlora-sārmu 
rūpniecības nozares ražotāju finansiālas 
iemaksas, kas proporcionālas pagaidu 
glabāšanai nosūtītā dzīvsudraba 
apjomam. Kad dzīvsudrabs jānosūta 
galīgajai apglabāšanai saskaņā ar 
5. pantu, dalībvalstis uzņemas 
administratīvo un finansiālo atbildību par 
apglabāšanu.

Pamatojums

Tā kā dzīvsudrabs ir īpaši bīstams, drošība pagaidu glabāšanas laikā ir ļoti svarīga.  Tādēļ ir 
būtiski nodrošināt, ka saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs” par drošību ir atbildīgi 
glabātavu īpašnieki. Arī dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība un jānodrošina finanšu līdzekļi 
drošai galīgajai apglabāšanai. 

Grozījums Nr. 20
5. pants

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajiem 
uzņēmumiem. 

Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.
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Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši 
noskaidro iespējamo vajadzību paplašināt 
eksporta aizliegumu, to attiecinot arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem un 
produktiem, kas satur dzīvsudrabu, 
iespējamo vajadzību paplašināt glabāšanas 
pienākumu, to attiecinot arī uz metālisku 
dzīvsudrabu no citiem izcelsmes avotiem, 
un glabāšanas termiņu ierobežojumus 
glabātavās, kas īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai.

Šajā informācijas apmaiņā jo īpaši 
noskaidro vajadzību paplašināt glabāšanas 
pienākumu, to attiecinot arī uz metālisku 
dzīvsudrabu no citiem izcelsmes avotiem, 
un glabāšanas termiņu ierobežojumus 
pazemes sāls raktuvēs un virszemes 
glabātavās, kas īpaši paredzētas un 
aprīkotas metāliska dzīvsudraba pagaidu 
glabāšanai.

Pamatojums

Visā Kopienas stratēģijas attiecībā uz dzīvsudrabu un šīs regulas izstrādes gaitā notika plaša 
ieinteresēto personu apspriešanās. Informācijas apmaiņā ir jāpiedalās visiem, ko skar minētie 
noteikumi, tostarp dalībvalstīm, ražotājiem, vides un veselības aizsardzības NVO.

Grozījums Nr. 21
6. panta 2. un 3. punkts

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2014. gada 
30. novembrī sniedz Komisijai informāciju 
par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz 
tirgu to teritorijā.  Pēc Komisijas 
pieprasījuma dalībvalstīm šī informācija 
jāsniedz drīzāk par šā punkta pirmajā 
daļā noteikto termiņu.

2. Dalībvalstis izveido dzīvsudraba, 
cinobra rūdas un dzīvsudraba 
savienojumu pircēju, pārdevēju un 
tirgotāju reģistru un apkopo attiecīgo 
informāciju. Tās ik pēc diviem gadiem, 
sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda 
beigām sniedz Komisijai informāciju par 
šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu 
to teritorijā. Komisija apkopo šo 
informāciju īsā ziņojumā, ko publicē 
viena gada laikā pēc informācijas 
saņemšanas no dalībvalstīm. Pirmais datu 
apkopojums attiecas uz 2007.–2008. gadu, 
un to iesniedz Komisijai līdz 2009. gada 
30. jūnijam un publicē līdz 2010. gada 
30. jūnijam. Informāciju sniedz tādā 
formātā, kādu Komisija nosaka līdz ..*.

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jābūt vismaz šādiem datiem:

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā 
jābūt vismaz šādiem datiem:

a) Kopienā ievestā un no tās izvestā 
metāliskā dzīvsudraba daudzumi, cenas, 
izcelsmes valstis, galamērķa valstis un 
paredzētais lietojums;

a) Kopienā ievestā un no tās izvestā 
metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un 
dzīvsudraba savienojumu daudzumi, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
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un paredzētais lietojums;
b) metāliskā dzīvsudraba pārrobežu 
tirdzniecības apjoms Kopienas iekšienē, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
un paredzētais lietojums.

b) metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas 
un dzīvsudraba savienojumu pārrobežu 
tirdzniecības apjoms Kopienas iekšienē, 
cenas, izcelsmes valstis, galamērķa valstis 
un paredzētais lietojums.
* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Eksporta aizlieguma ieviešanai būs vajadzīga arī efektīva pārraudzības sistēma, lai 
nodrošinātu, ka dzīvsudrabu uz pasaules tirgiem neeksportē nelegāli. Jādarbojas 
tirdzniecības uzskaites sistēmai, lai reģistrētu visu metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba 
savienojumu importu un eksportu dalībvalstīs un no ES uz trešām valstīm, kurās šī 
tirdzniecība nav ierobežota.

Grozījums Nr. 22
6.a pants (jauns)

6.a pants
Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi minēto 
noteikumu par sankcijām īstenošanai. 
Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis 
dara šos noteikumus zināmus Komisijai 
ne vēlāk kā .. * un to nekavējoties informē 
par visiem turpmākiem minēto noteikumu 
grozījumiem.
* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Šajā pantā paredz standarta noteikumus attiecībā uz sankcijām pārkāpumu gadījumā.

Grozījums Nr. 23
6.b pants (jauns)

6.b pants



PR\651465LV.doc PE 384.513v01-0016/20 PR\651465LV.doc

LV

Komisija un dalībvalstis sekmē 
sabiedrības informētību un nodrošina tās 
informācijas publisku pieejamību, kas 
attiecas uz metāliskā dzīvsudraba, cinobra 
rūdas un dzīvsudraba savienojumu 
eksporta aizliegumu un metāliskā 
dzīvsudraba drošu glabāšanu.

Pamatojums

Plašāka publiska piekļuve informācijai par metāliskā dzīvsudraba un dzīvsudraba 
savienojumu eksporta aizliegumu un šādas informācijas izplatīšana veicina efektīvāku cilvēka 
veselības un vides aizsardzību.

Grozījums Nr. 24
7. pants

1. Komisija novērtē šīs regulas 
piemērošanu un ietekmi uz tirgu Kopienā, 
ņemot vērā 6. pantā minēto informāciju.

1. Komisija novērtē šīs regulas 
piemērošanu un ietekmi uz tirgu Kopienā, 
ņemot vērā 5. un 6. pantā minēto 
informāciju.

2. Ne vēlāk kā 2015. gada 30. jūnijā
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. jūnijam
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ziņojumu pēc 
vajadzības papildina ar priekšlikumiem 
šīs regulas noteikumu pārskatīšanai.

Pamatojums

Pēc noteikta regulas īstenošanas perioda un saskaņā ar eksporta aizlieguma datuma maiņu 
būs jānovērtē ierosināto juridisko pasākumu efektivitāte un jāsagatavo pārskata ziņojums, 
kurā iekļauj priekšlikumus regulas noteikumu pārskatīšanai. 
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Dzīvsudrabs un tā savienojumi rada bīstamu kaitējumu cilvēku veselībai, jo īpaši augošu 
bērnu nervu sistēmai. Tie ir bīstami arī ekosistēmām un dzīvajai dabai. Ja agrāk tā bija 
svarīga, bet vietējas nozīmes problēma, tad tagad dzīvsudraba piesārņojums ir jāuzskata par 
globālu, izplatītu un hronisku problēmu. Lielas devas var būt cilvēkiem liktenīgas, bet pat 
relatīvi nelielas devas var radīt nopietnus nervu sistēmas bojājumus, un pēdējā laikā tās ir 
saistītas ar iespējamu kaitīgu iedarbību uz sirds un asinsvadu sistēmu, imūnsistēmu un 
reproduktīvo sistēmu. Dzīvsudrabs arī kavē augsnes mikrobioloģisko aktivitāti un saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvu ir augstākās bīstamības viela. Vidē dzīvsudrabs var pārvērsties par 
metildzīvsudrabu, kas spēj bioloģiski uzkrāties un koncentrēties barības ķēdēs, jo īpaši ūdens 
barības ķēdēs. Metildzīvsudrabs labi izkļūst caur placentas barjeru un asins–smadzeņu 
barjeru.

Dzīvsudraba ieguve Eiropas Savienībā

Dzīvsudrabs ir dabiski sastopams vidē, un tam ir dažādas formas. Tīrā veidā tas ir pazīstams 
kā „elementārs” vai „metālisks” dzīvsudrabs (Hg(0)). Dabā tas reti ir sastopams kā tīrs, šķidrs 
metāls, bet parasti savienojumos un neorganiskos sāļos.
Galvenie dzīvsudraba ieguves avoti ES ir:
- hlora–sārmu ražošanai vairs nevajadzīgais dzīvsudrabs, nozarei pārejot uz tehnoloģijām, 
kurās neizmanto dzīvsudrabu, vai gadījumos, kad šādu uzņēmumu slēdz (uzņēmumu 
ekspluatācijas pārtraukšana);
- dzīvsudrabs, kas kā blakusprodukts rodas krāsaino metālu (cinka, vara, svina, zelta, sudraba 
un citu dārgmetālu) kalnrūpniecībā un metalurģijā; ja dzīvsudrabs netiek reģenerēts kā 
metāliskais dzīvsudrabs, atkarībā no attīrīšanas procesa tā rezultātā kā blakusproduktu var 
iegūt kalomelu (dzīvsudraba hlorīds);
- dzīvsudrabs, ko kā blakusproduktu iegūst, attīrot dabasgāzi;
- reģenerētais dzīvsudrabs, ko iegūst no dzīvsudrabu saturošiem produktiem (dienasgaismas 
spuldzēm, baterijām, zobu amalgama, mēraparatūras un kontroles ierīcēm, slēdžiem) un no 
ražošanas un pārstrādes atkritumiem;
- dzīvsudraba rezerves, ko iepriekšējo gadu laikā izveidojušas starpniecības aģentūras un 
tirgotāji, piemēram, MAYASA.
Vislielākā dzīvsudraba ieguves vieta pasaulē atrodas Almadenā, Spānijā. Dzīvsudraba ieguve 
Almadenā tika pārtraukta 2003. gadā, tomēr uzņēmuma īpašnieks MAYASA turpina ievākt 
dzīvsudrabu no Rietumeiropā slēgtajām hlora–sārmu ražotnēm, kā arī citiem avotiem un tirgo 
to citām valstīm (galvenokārt jaunattīstības valstīm).

Komisijas priekšlikums aizliegt dzīvsudraba pārpalikumu eksportu un glabāšanu ES

Ņemot vērā dzīvsudraba radīto kaitējumu un to, ka ir iespējami alternatīvi risinājumi, 
neizmantojot dzīvsudrabu, 1990. gadā Oslo un Parīzes Komisija (OSPAR) ierosināja līdz visas 
hlora–sārmu ražotnes, kurās izmantoja dzīvsudrabu, 2010. gadam pārstrukturizēt, ieviešot 
tehnoloģijas bez dzīvsudraba izmantošanas (PARCOM Lēmums 90/3).
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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu (2006. gada 
marts) aicināja Eiropas Komisiju rīkoties, lai ieviestu PARCOM Lēmumu 90/3. Līdztekus 
pašreizējām dzīvsudraba emisijām hlora–sārmu ražotnēs ar dzīvsudraba elementiem 
(MCCAPs), pārveidojot šīs ražotnes par tehnoloģijām bez dzīvsudraba izmantošanas, lieli 
dzīvsudraba elementu daudzumi jāapsaimnieko videi draudzīgā veidā. Lai nepieļautu šo 
dzīvsudraba pārpalikumu nonākšanu pasaules dzīvsudraba preču tirgū, 2006. gada oktobrī 
pieņēma priekšlikumu Regulai par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu no 2011. gada 
1. jūlija. Šis priekšlikums ietver paralēlus nosacījumus to dzīvsudraba pārpalikumu drošai 
glabāšanai, kuri galvenokārt nāk no slēgtām hlora–sārmu ražotnēm ar dzīvsudraba 
elementiem, lai nepieļautu šo pārpalikumu pārpārdošanu. Pašlaik Eiropā ir apmēram 12 000 
tonnu dzīvsudraba, kas atrodas dzīvsudraba elementos. Tāpēc organizācija Euro Chlor (ES 
hlora–sārmu ražošanas nozares federācija) pēc Eiropas Komisijas lūguma piekrita izstrādāt 
brīvprātīgu nolīgumu par hlora–sārmu ražotņu dzīvsudraba pārpalikumu glabāšanu, atzīstot 
šādas glabāšanas nepieciešamību.
Obligātu glabāšanu ierosināja noteikt metāliskajam dzīvsudrabam, ko vairs neizmanto hlora–
sārmu rūpniecībā, kā arī dzīvsudrabam kā blakusproduktam gan krāsaino metālu ražošanā, 
gan gāzes attīrīšanas procesā. Glabāšana nav obligāta attiecībā uz reģenerēto dzīvsudrabu, ko 
iegūst no dzīvsudrabu saturošiem produkiem.

Referenta ieteikumi

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Tomēr viņš uzskata, ka jāveic dažas 
izmaiņas, lai labāk aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Šajā sakarā referents ierosina virkni 
grozījumu, kuri galvenokārt attiecas uz turpmāk minētajiem jautājumiem.

Eksporta aizlieguma termiņš
Tā kā ES kopumā eksportē vairāk dzīvsudraba nekā jebkurš cits reģions pasaulē, savlaicīgs 
eksporta aizliegums kopā ar citiem starptautiskiem pasākumiem ievērojami samazinās 
nesamērīgo dzīvsudraba emisiju ietekmi jaunattīstības valstīs, ko rada plašās dzīvsudraba 
piegādes. Līdz eksporta aizlieguma ieviešanai dzīvsudrabs turpinās ienākt ES tirgū, palielinot 
risku cilvēku veselībai un videi. Tādēļ ierosinātais aizliegums jāievieš pēc iespējas ātrāk, 
vēlams, līdz 2009. gadam.
Iepriekšējos Komisijas priekšlikumos un Luksemburgas prezidentūras laikā tika ierosināts 
noteikt eksporta aizliegumu no 2008. gada.

Dzīvsudraba eksporta aizlieguma joma
Taisnīguma un skaidrības labad regulā jāiekļauj eksporta aizliegums dzīvsudraba 
savienojumiem. Dzīvsudraba savienojumi (izņemot dzīvsudraba sulfīdu) ir klasificēti kā 
toksiski, sākot no 0, 5%, bet dažām specifiskām vielām šis daudzums ir vēl mazāks.
Referents atbalsta dzīvsudraba savienojumu iekļaušanu dzīvsudraba eksporta aizlieguma 
jomā.
Ir pamatotas bažas par to, ka dzīvsudrabu eksportē uz citām valstīm kā dzīvsudraba 
savienojumu, kas iegūts, piemēram, krāsaino metālu ieguves un kausēšanas procesos (kā 
kalomels Hg2Cl2), un šajās valstīs to pārstrādā par primāro dzīvsudrabu turpmākai 
izmantošanai. Referents uzskata, ka vispārējs eksporta aizliegums, tostarp attiecībā uz 
dzīvsudraba savienojumiem, dos ieguldījumu dzīvsudraba emisiju samazināšanā un ierobežos 
tā daudzumu apritē. Turklāt eksporta aizliegums dzīvsudraba savienojumiem var ierobežot 
savienojumu ar bagātīgu dzīvsudraba saturu izmantošanu par izejmateriālu metāliskā 
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dzīvsudraba pārstrādē. Tas novērstu iespējamas neskaidrības regulā.
Turklāt cinobra rūdas eksporta aizliegums var ierobežot minerālu un savienojumu ar bagātīgu 
dzīvsudraba saturu izmantošanu kā izejmateriālus metāliskā dzīvsudraba pārstrādē.
Aizlieguma jomā jāiekļauj arī dzīvsudrabu saturoši ražojumi, uz kuriem attiecas ES 
izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumi. ES nedrīkst pieļaut dubultstandartus. ES 
aizliegtos dzīvsudrabu saturošos ražojumus nevajadzētu eksportēt uz valstīm, kurās vēl nav 
izstrādāti tiesību akti attiecībā uz tiem.
Eiropas Parlaments (2006. gada martā) aicināja eksporta aizliegumu attiecināt arī uz 
dzīvsudraba savienojumiem un dzīvsudrabu saturošiem ražojumiem, uz ko attiecas vai 
drīzumā attieksies ES izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumi.

Dzīvsudraba imports
Referents uzskata, ka Eiropas Kopienai vajadzētu apsvērt ES dzīvsudraba importa aizliegumu, 
lai nodrošinātu ES dzīvsudraba krājumu atbilstību ES prasībām, glabāšanas noteikumiem un 
politikai, kas veicina dzīvsudraba reģenerāciju no atkritumiem un dažādiem ražojumiem. Nav 
jēgas uzglabāt ES iegūto dzīvsudrabu, bet tajā pašā laikā ievest dzīvsudrabu attaisnotai 
izmantošanai ES.  

Tirdzniecības kontroles sistēma
Jāizveido sistēma, ar ko regulāri kontrolētu metāliskā dzīvsudraba un tā savienojumu importu 
un eksportu no ES un starptautiskajā tirdzniecībā. Eiropas Parlaments (2006. gada martā) 
aicināja izveidot tirdzniecības kontroles sistēmu vēl pirms eksporta aizlieguma.
Šāda kontroles sistēma nodrošinās tirdzniecības pārredzamību un ļaus Komisijai un 
iesaistītajām pusēm viegli novērtēt situāciju attiecībā uz notikumu attīstību, kas ir pretrunā ar 
aizlieguma mērķiem un efektivitāti.
Dalībvalstīm regulāri jāsniedz informācija Komisijai, kurai savukārt šī informācija jāpublisko.

Drošas un ilgtspējīgas glabāšanas risinājums dzīvsudraba pārpalikumiem
Dzīvsudraba pārpalikumi būs jāglabā vai jāapglabā. Visi dzīvsudraba pārpalikumi galu galā 
jāapglabā drošā un videi draudzīgā veidā.
Metāliskā dzīvsudraba apglabāšana sāls raktuvēs izraisa nopietnas bažas par vides drošību 
ilgtermiņā. Joprojām bažas izraisa arī dzīvsudraba šķidrā konsistence un attiecīgi jautājums, 
vai sāls raktuvēs tas saglabāsies neskarts un vai izdosies novērst dzīvsudraba noplūdi un 
iztvaikošanu no glabāšanas tvertnēm.
Turklāt ir jāuzglabā arī no cinobra rūdas iegūtais dzīvsudrabs, jo šā dzīvsudraba izmantošanas 
atļauja nozīmētu atkal laist tirgū jaunu dzīvsudrabua veidu, taču tas ir pretrunā ar šīs regulas 
mērķi.
Referents uzskata — kamēr nav izstrādātas un pilnībā novērtētas drošas apglabāšanas
metodes, iesākumā jāveic metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšana. Attiecīgais dzīvsudraba 
apjoms ir nosacīti pavisam neliels. Dzīvsudraba lielā blīvuma dēļ apmēram 12 000 tonnām 
hlora–sārmu ražošanai vairs nevajadzīgā dzīvsudraba būs aptuveni 1000 kubikmetru liels 
tilpums.
Jāizstrādā pamatnostādnes obligātajām glabāšanas prasībām, kas nodrošinātu regulāru 
uzraudzību, obligātos drošības standartus, regulāru un pārredzamu atskaišu sniegšanu, 
iepriekšēju plānošanu un projektēšanu, piegāžu garantijas un soda sankcijas neizpildes 
gadījumā.
Saskaņā ar principu, ka maksā piesārņotājs, pagaidu glabāšanas procesā atbildība jāuzņemas 
glabāšanas telpu īpašniekam.
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Eiropas Parlaments (2006. gada martā) aicināja veikt juridiski saistošus pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka dzīvsudrabs no hlora–sārmu ražošanas neatgriežas tirgū un tiek glabāts 
drošos apstākļos drošās vietās, veicot regulāru uzraudzību un nepieciešamības gadījumā 
nodrošinot aktīvu iejaukšanos procesa gaitā. Turklāt tas pieprasīja nodrošināt obligātos 
drošības standartus, regulāru un pārredzamu atskaišu sistēmu, iepriekšēju plānošanu un 
prognozēšanu un soda sankcijas un uzsvēra to, ka ir svarīgi glabāšanas procesā izmantot 
principu „maksā piesārņotājs”, kā arī to, ka tām rūpniecības nozarēm, kas ir atbildīgas par 
dzīvsudraba ražošanu, jāsniedz finansiāls ieguldījums dzīvsudraba pārpalikumu drošā 
glabāšanā.


