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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej
(COM (2006)0636 – C6-0363/2006 –2006/0206 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2006)0636)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 133 i 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0363/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego  
oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie bezpiecznego składowania i 
zakazu wywozu rtęci metalicznej

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie bezpiecznego składowania i 
zakazu wywozu rtęci metalicznej, rudy 
rtęci, związków rtęci oraz produktów 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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zawierających rtęć

Uzasadnienie

Poprawka jest konwekwencją zmian w art. 1.

Poprawka 2
Punkt 2 preambuły

(2) Zgodnie z Komunikatem Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
„Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci” 
konieczne jest zmniejszenie ryzyka 
narażenia na kontakt z rtęcią ze strony 
ludzi i środowiska.

(2) Zgodnie z Komunikatem Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
„Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci”, 
oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego 
z dnia 14 marca 2006 r.1 w sprawie tej 
strategii, konieczne jest zmniejszenie 
ryzyka narażenia na kontakt z rtęcią ze 
strony ludzi i środowiska.
1 Dz.U. C 291 E, 30.11.2006, str. 128.

Uzasadnienie

W swojej rezolucji PE wezwał Komisję do ochrony życia publicznego oraz środowiska 
poprzez prawnie wiążące działania, które będą przeciwdziałać uwalnianiu się rtęci i jej 
związków do środowiska.

Poprawka 3
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Rtęć nie została dotychczas objęta 
wiążącymi ograniczeniami w ramach 
wielostronnych umów z zakresu ochrony 
środowiska, z wyjątkiem Protokołu z 1998 
r. w sprawie metali ciężkich do Konwencji 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie 
odległości.

Uzasadnienie

Stopniowe odchodzenie od wywozu rtęci metalicznej i związków rtęci ze Wspólnoty nie będzie 
wystarczające, aby chronić zdrowie publiczne i środowisko przed negatywnymi skutkami 
uwolnienia rtęci do środowiska i w związku z tym konieczne jest dodatkowo międzynarodowe 
zaangażowanie mające na celu przyjęcie prawnie wiążącego instrumentu.
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Poprawka 4
Punkt 4 preambuły

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej ze Wspólnoty, aby istotnie 
zmniejszyć globalną podaż tego 
pierwiastka.

(4) Należy zabronić wywozu rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci ze 
Wspólnoty, aby istotnie zmniejszyć 
globalną podaż tego pierwiastka.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie zgodności z poprawką do art. 1.

Poprawka 5
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Z tego samego powodu należy 
zabronić wywozu produktów 
zawierających rtęć, które są, lub mają być, 
uregulowane w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie zgodności z poprawką do art. 1 ust. 1a.

Poprawka 6
Punkt 4 b preambuły (nowy)

(4b) W celu poprawy ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia publicznego w UE 
należy zakazać przywozu rtęci metalicznej, 
rudy rtęci i związków rtęci.

Uzasadnienie

UE powinna rozważyć wprowadzenie zakazu przywozu rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci, aby wesprzeć strategie polityczne zachęcające do odzyskiwania rtęci z 
odpadów i produktów.

Poprawka 7
Punkt 5 a preambuły (nowy)
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(5a) Państwa członkowskie winny 
okresowo przekazywać Komisji informacje 
na temat rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci przywożonych lub 
wywożonych, a także będących 
przedmiotem handlu transgranicznego w 
obrębie terytorium danego państwa w celu 
umożliwienia oceny skuteczności 
instrumentu w odpowiednim czasie. 
Wszystkie tego typu informacje powinny 
być niezwłocznie udostępniane opinii 
publicznej.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę konieczność natychmiastowego uzyskania lepszych danych na temat 
przepływów rtęci w Europie (co potwierdzono również na 23. sesji Rady Zarządzającej 
UNEP), należy bezzwłocznie zaostrzyć obecne przepisy dotyczące śledzenia przepływu rtęci, 
rudy rtęci i związków rtęci i informowania o nim oraz, jeśli to konieczne, ustanowić 
dodatkowe przepisy.

Poprawka 8
Punkt 7 preambuły

(7) Aby zapewnić składowanie bezpieczne 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska 
naturalnego, ocenę bezpieczeństwa 
wymaganą na mocy decyzji 2003/33/WE 
w odniesieniu do składowania 
podziemnego należy uzupełnić o 
szczegółowe wymagania, przy czym ocena 
ta powinna również dotyczyć składowania 
innego niż podziemne.

(7) Aby zapewnić składowanie bezpieczne 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska 
naturalnego, ocenę bezpieczeństwa 
wymaganą na mocy decyzji 2003/33/WE 
w odniesieniu do składowania 
podziemnego należy uzupełnić o 
szczegółowe wymagania, przy czym ocena 
ta powinna również dotyczyć składowania 
naziemnego.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna ze zmianą w art. 5. Rtęć składowana bez zachowania środków 
ostrożności może w poważny sposób zaszkodzić środowisku i zdrowiu publicznemu ze 
względu, na przykład, na skażenie gleby i wód gruntowych.

Poprawka 9
Punkt 8 preambuły

(8) Właściwe jest zorganizowanie 
wymiany informacji w celu dokonania 

(8) Właściwe jest zorganizowanie 
wymiany informacji pomiędzy wszystkimi 
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oceny potencjalnego zapotrzebowania na 
działania uzupełniające związane z 
wywozem i składowaniem rtęci, bez 
względu na zasady traktatu dotyczące 
konkurencji, w szczególności jego art. 81.

zainteresowanymi stronami w celu 
dokonania oceny potencjalnego 
zapotrzebowania na działania 
uzupełniające związane z przywozem, 
wywozem i składowaniem rtęci, bez 
względu na zasady traktatu dotyczące 
konkurencji, w szczególności jego art. 81.

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma wymiana informacji w obrębie Unii Europejskiej. Przekazywanie sobie 
informacji przez wszystkie zainteresowane strony na temat metod i pomysłów może przynieść 
lepsze wyniki.

Poprawka 10
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny promować i ułatwiać zdobywanie 
wiedzy na temat zakazu wywozu rtęci 
metalicznej, rudy rtęci i związków rtęci, a 
także bezpiecznego składowania rtęci 
metalicznej oraz zapewniać ogólną 
dostępność tych informacji.

Uzasadnienie

Ogólna dostępność informacji okazała się niezwykle istotna dla zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Poprawka 11
Punkt 11 a preambuły (nowy)

(11a) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące kar mających 
zastosowanie do naruszeń postanowień 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
wdrożenie. Kary te winny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Uzasadnienie

Brak zgodności z niniejszym rozporządzeniem może doprowadzić do utraty zdrowia lub szkód 
dla środowiska, dlatego należy ustanowić wykonalną i przejrzystą procedurę w zakresie 
sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.
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Poprawka 12
Artykuł 1

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN
7439-97-6) ze Wspólnoty jest zabroniony 
od dnia 1 lipca 2011 r.

Wywóz rtęci metalicznej (Hg, CAS RN 
7439-97-6), rudy rtęci i związków rtęci ze 
Wspólnoty jest zabroniony od dnia 1 
stycznia 2009 r.

Uzasadnienie
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.

Earlier Commission drafts but also the Luxembourg Presidency had proposed an exports ban 
by 2008.

Poprawka 13
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

Wywóz produktów zawierających rtęć, 
niedopuszczonych do sprzedaży i obrotu 
na terenie Unii Europejskiej jest 
zabroniony od dnia 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie

Coraz więcej przepisów w UE i na świecie obejmuje produkty zawierające rtęć. Z moralnego 
punktu widzenia niedopuszczalne jest, aby UE eksportowała produkty zawierające rtęć, które 
są regulowane w UE, do innych państw, gdzie mogą one nie być jeszcze regulowane. W 
przypadku właściwie wszystkich produktów zawierających rtęć dostępne są opłacalne 
bezrtęciowe alternatywy.

Poprawka 14
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1a
Przywóz do Wspólnoty rtęci metalicznej 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), rudy rtęci i 
związków rtęci jest zabroniony od dnia 1 
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stycznia 2009 r.

Uzasadnienie

Zakaz przywozu do UE rtęci zapewni zgodność wspólnotowych dostaw rtęci z popytem, 
zobowiązaniami w zakresie magazynowania i strategiami politycznymi na rzecz odzyskiwania 
rtęci z odpadów i produktów w UE.

Poprawka 15
Artykuł 2

Od daty określonej w art. 1 rtęć 
metaliczna, która nie jest już 
wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym, rtęć uzyskana z oczyszczania 
gazu ziemnego i rtęć uzyskana jako 
produkt uboczny z górnictwa metali 
nieżelaznych i operacji wytopu musi być 
składowana, odpowiednio do jej jakości i 
stężenia, w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Od daty określonej w art. 1 państwa 
członkowskie zapewniają składowanie
rtęci metalicznej, która nie jest już 
wykorzystywana w sektorze chloro-
alkalicznym lub jest wydobywana z rudy 
rtęci, rtęci odzyskiwanej z oczyszczania 
gazu ziemnego i rtęci odzyskiwanej jako 
produkt uboczny górnictwa metali 
nieżelaznych i operacji wytopu, 
odpowiednio do jej jakości i stężenia, w 
sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska, w odpowiednich instalacjach, 
które spełniają powyższe wymagania, w 
połączeniu z oceną bezpieczeństwa i 
odpowiednim pozwoleniem zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Rtęć winna być składowana w sposób bezpieczny, który spełnia standardy zarządzania 
długoterminowego i przyjaznego dla środowiska. Obowiązek bezpiecznego składowania rtęci 
metalicznej winien być nałożony, odpowiednio, na państwa członkowskie lub przemysł. 
Zezwolenie na wykorzystanie rtęci wydobytej z rudy rtęci oznaczałoby wprowadzenie nowego 
typu rtęci na rynek wbrew zamierzeniu niniejszego rozporządzenia, dlatego rtęć ta też 
powinna być składowana.

Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Na mocy odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. 
a) dyrektywy 1999/31/WE, rtęć metaliczna 
uznana za odpad może być składowana w 
zbiorniku, którym może być dowolne z 
następujących:

1. Na mocy odstępstwa od art. 5 ust. 3 lit. 
a) dyrektywy 1999/31/WE, rtęć metaliczna 
uznana za odpad może być składowana w 
zbiorniku, którym może być dowolne z 
następujących:
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(a) podziemna kopalnia soli dostosowana 
do unieszkodliwiania odpadów;

(a) podziemna kopalnia soli dostosowana 
do tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej przed jej ostatecznym 
unieszkodliwianiem zgodnie z art. 5.

(b) instalacja przeznaczona wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej przed jej ostatecznym 
unieszkodliwianiem i odpowiednio do tego 
przeznaczenia wyposażona.

(b) naziemna instalacja przeznaczona 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej przed jej ostatecznym 
unieszkodliwianiem i odpowiednio do tego 
przeznaczenia wyposażona.

Uzasadnienie

Powodem do zaniepokojenia jest fakt, że rtęć ma postać płynną, przez co powstaje pytanie, 
czy kopalnie soli mogą zachować rtęć w stanie nietkniętym tak, aby zbiorniki, w których 
składowana jest rtęć, nie zaczęły po pewnym czasie przeciekać i przepuszczać gazów. Z 
punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym sposobem jest unieszkodliwianie substancji. 
Niemniej bezpieczne składowanie może być potrzebne ze względów ekonomicznych lub 
technicznych na określony czas w celu znalezienia rozwiązania długoterminowego.

Poprawka 17
Artykuł 4

1. Wykonywana zgodnie z decyzją 
2003/33/WE ocena bezpieczeństwa 
składowania w podziemnej kopalni soli 
dostosowanej do składowania odpadów 
musi w szczególności obejmować 
dodatkowe zagrożenia związane z 
charakterem i zachowywaniem się w 
dłuższym okresie rtęci metalicznej oraz 
zbiornika, w którym jest przechowywana.

1. Wykonywana zgodnie z decyzją 
2003/33/WE ocena bezpieczeństwa 
składowania w podziemnej kopalni soli 
dostosowanej do tymczasowego 
składowania odpadów musi 
w szczególności obejmować dodatkowe 
zagrożenia związane z charakterem i 
zachowywaniem się w dłuższym okresie 
rtęci metalicznej oraz zbiornika, w którym 
jest przechowywana.

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony środowiska naturalnego 
odpowiadający poziomowi zapewnionemu 
przez decyzję 2003/33/WE, która to ocena 
zostanie przekazana organowi właściwemu 
dla tymczasowego składowania w 
instalacji przeznaczonej wyłącznie do 
tymczasowego składowania rtęci 
metalicznej i odpowiednio do tego celu 
wyposażonej.

2. Zostanie przeprowadzona ocena 
bezpieczeństwa, zapewniająca poziom 
ochrony środowiska naturalnego 
odpowiadający poziomowi zapewnionemu 
przez decyzję 2003/33/WE, która to ocena 
zostanie przekazana organowi właściwemu 
dla tymczasowego składowania w 
naziemnej instalacji przeznaczonej 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego 
celu wyposażonej.

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na podziemną 

3. Pozwolenie, o którym mowa w art. 8 i 9 
dyrektywy 1999/31/WE, na podziemną 
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kopalnię soli lub instalację przeznaczoną 
wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego 
celu wyposażoną musi nakładać wymóg 
regularnej inspekcji wzrokowej zbiorników 
i instalacji odpowiedniego sprzętu 
wykrywającego opary, służącego wykryciu 
wszelkich wycieków.

kopalnię soli lub naziemną instalację 
przeznaczoną wyłącznie do tymczasowego 
składowania rtęci metalicznej i 
odpowiednio do tego celu wyposażoną 
musi nakładać wymóg regularnej inspekcji 
wzrokowej zbiorników i instalacji 
odpowiedniego sprzętu wykrywającego 
opary, służącego wykryciu wszelkich 
wycieków. Należy zapewnić możliwość 
odzyskania rtęci w celu jej bezpiecznego 
ostatecznego unieszkodliwienia zgodnie z 
art. 5.

Uzasadnienie

Powodem do zaniepokojenia jest fakt, że rtęć ma postać płynną, przez co powstaje pytanie, 
czy kopalnie soli mogą zachować rtęć w stanie nietkniętym tak, aby zbiorniki, w których 
składowana jest rtęć, nie zaczęły po pewnym czasie przeciekać i przepuszczać gazów. Z 
punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym sposobem jest unieszkodliwianie substancji. 
Niemniej bezpieczne składowanie może być potrzebne ze względów ekonomicznych lub 
technicznych na określony czas w celu znalezienia rozwiązania długoterminowego.

Poprawka 18
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Komisja dokonuje przeglądu oceny 
bezpieczeństwa, o której mowa w decyzji 
2003/33/WE, aby zapewnić objęcie oceną 
szczególnych zagrożeń związanych z 
charakterem i zachowaniem się w 
dłuższym okresie rtęci metalicznej oraz 
zbiornika, w którym jest przechowywana. 
Przegląd ten winien zakończyć się do ...*.
*Sześć miesięcy przed wejściem w życie zakazu
wywozu.

Uzasadnienie

Składowanie musi być kontrolowane bardzo rygorystycznie. Biorąc pod uwagę szczególne 
toksyczne właściwości rtęci metalicznej oraz jej zachowanie w dłuższym okresie, potrzebna 
jest dodatkowa ocena bezpieczeństwa pod względem składowania przeprowadzona w 
odpowiednim czasie przed wejściem w życie zakazu wywozu.
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Poprawka 19
Artykuł 4 b (nowy)

Artykuł 4b
W trakcie tymczasowego składowania 
odpowiedzialność spoczywa na właścicielu 
instalacji przeznaczonej do składowania. 
Państwa członkowskie winny ustanowić 
fundusz, aby zapewnić dostępność 
środków finansowych na potrzeby 
ostatecznego unieszkodliwiania rtęci. 
Fundusz zostanie utworzony na bazie 
wkładu finansowego wniesionego przez 
sektor chloro-alkaliczny 
proporcjonalnego do ilości rtęci 
przekazanej do tymczasowego 
składowania. W przypadku przekazania 
rtęci do ostatecznego unieszkodliwienia 
zgodnie z art. 5, odpowiedzialność 
administracyjna i finansowa związana z 
unieszkodliwieniem spoczywa na 
państwach członkowskich. 

Uzasadnienie

Rtęć jest substancją szczególnie niebezpieczną, dlatego istotna jest kwestia bezpieczeństwa 
podczas składowania tymczasowego.  W świetle zasady „zanieczyszczający płaci” 
podstawowe znaczenie ma zatem fakt, że odpowiedzialność spoczywa na właścicielu instalacji 
przeznaczonych do składowania.  Państwa członkowskie również powinny wypełnić swoje 
zobowiązania i zapewnić środki finansowe na potrzeby bezpiecznego ostatecznego 
unieszkodliwienia.

Poprawka 20
Artykuł 5

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi sektorami przemysłu.

Komisja zorganizuje wymianę informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami do dnia 30 
czerwca 2010 r.

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potencjalna
potrzeba rozszerzenia zakazu wywozu na 
związki rtęci i produkty zawierające rtęć, 
potrzeba rozszerzenia obowiązku 
składowania na rtęć metaliczną z innych 
źródeł oraz potrzeba limitów czasowych 

W ramach wymiany informacji zostanie w 
szczególności zbadana potrzeba 
rozszerzenia obowiązku składowania na 
rtęć metaliczną z innych źródeł oraz 
potrzeba limitów czasowych dotyczących 
składowania w podziemnej kopalni soli 
lub naziemnej instalacji przeznaczonej 
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dotyczących składowania w instalacji 
przeznaczonej wyłącznie do tymczasowego 
składowania rtęci metalicznej i 
odpowiednio do tego celu wyposażonej.

wyłącznie do tymczasowego składowania 
rtęci metalicznej i odpowiednio do tego 
celu wyposażonej.

Uzasadnienie

Podczas prac nad „Strategią Wspólnoty w zakresie rtęci” oraz nad obecnym 
rozporządzeniem prowadzone były szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi 
stronami. Zainteresowane podmioty, obejmujące państwa członkowskie, przemysł oraz 
organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i zdrowiem, powinny 
uczestniczyć w wymianie informacji.

Poprawka 21
Artykuł 6 ustępy 2 i 3

2. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
państwa członkowskie poinformują 
Komisję o stosowaniu i skutkach 
rynkowych niniejszego rozporządzenia w 
obrębie terytorium każdego z nich. Na 
wniosek Komisji państwa członkowskie 
przekażą te informacje wcześniej niż w 
terminie określonym w ust. 1.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
rejestr nabywców i sprzedawców rtęci, jej 
związków i rudy rtęci oraz podmiotów 
nimi handlujących i gromadzą odnośne 
informacje. Co dwa lata, najpóźniej 6 
miesięcy po zakończeniu odnośnego 
okresu, poinformują one Komisję o 
stosowaniu i skutkach rynkowych 
niniejszego rozporządzenia w obrębie 
terytorium każdego z nich. Komisja 
opublikuje te dane w postaci zwięzłego 
sprawozdania w ciągu roku od 
dostarczenia ich przez państwa 
członkowskie. Pierwszy pakiet informacji, 
obejmujący lata 2007 - 2008, zostanie 
dostarczony Komisji najpóźniej do 30 
czerwca 2009 r. oraz podany do 
informacji publicznej do 30 czerwca 2010 
r. Informacje te przedstawiane są w 
postaci określonej przez Komisję do ...*.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać co najmniej następujące 
dane:

(a) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i 
kraj przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej wwożonej
do Wspólnoty lub wywożonej z niej;

(a) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i 
kraj przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci wwożonych do Wspólnoty 
lub wywożonych z niej;

(b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i (b) wolumeny, ceny, kraj pochodzenia i 
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kraj przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej objętej
handlem transgranicznym w obrębie 
Wspólnoty.

kraj przeznaczenia oraz zamierzone 
zastosowanie rtęci metalicznej, rudy rtęci i 
związków rtęci objętych handlem 
transgranicznym w obrębie Wspólnoty.
* Rok od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zakazu wywozu będzie wymagać również skutecznego systemu nadzoru, aby 
zapobiec nielegalnemu dostarczaniu rtęci na rynki światowe. Należy wprowadzić system 
monitorujący handel w celu rejestrowania wszystkich przypadków przywozu i wywozu rtęci 
metalicznej i związków rtęci pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy UE a krajami 
trzecimi, gdzie handel rtęcią nie jest ograniczony.

Poprawka 22
Artykuł 6 a (nowy)

Artykuł 6a
Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wykonania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję nie później niż 
…* i niezwłocznie powiadamiają o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.
* Rok od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Artykuł ten zawiera standardowe postanowienia w zakresie kar w przypadku naruszenia 
przepisów.

Poprawka 23
Artykuł 6 b (nowy)

Artykuł 6b
Komisja i państwa członkowskie promują 
i ułatwiają zdobycie wiedzy na temat 
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zakazu wywozu rtęci metalicznej, rudy 
rtęci i związków rtęci, a także 
bezpiecznego składowania rtęci 
metalicznej oraz zapewniają ogólną 
dostępność tych informacji.

Uzasadnienie

Łatwiejszy dostęp publiczny do informacji na temat zakazu wywozu rtęci metalicznej i 
związków rtęci oraz rozpowszechnianie takich informacji przyczynia się do bardziej 
skutecznej ochrony życia publicznego i poprawy środowiska.

Poprawka 24
Artykuł 7

1. Komisja oceni wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia we Wspólnocie i jego 
wpływ na rynek wspólnotowy, biorąc pod 
uwagę informacje, o których mowa w art. 
6.

1. Komisja oceni wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia we Wspólnocie i jego 
wpływ na rynek wspólnotowy, biorąc pod 
uwagę informacje, o których mowa w art. 
5 i 6.

2. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

2. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. Do 
sprawozdania dołącza się, o ile to 
konieczne, wnioski o zmianę niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Po określonym czasie wdrażania i zgodnie ze zmianą daty wprowadzenia zakazu wywozu, 
skuteczność proponowanych środków prawnych będzie musiała zostać poddana ocenie w celu 
opracowania ogólnego sprawozdania zawierającego propozycje zmian.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Rtęć i jej związki są wysoce toksyczne dla ludzi, w szczególności dla rozwijającego się 
układu nerwowego dzieci. Substancja ta stanowi również zagrożenie dla ekosystemów oraz 
dzikiej fauny i flory. Skażenie rtęcią, postrzegane początkowo jako poważny, choć lokalny, 
problem, stało się obecnie problemem globalnym, powszechnym i chronicznym. Wysokie 
dawki mogą być śmiertelne dla ludzi, ale nawet stosunkowo niskie dawki mogą spowodować 
poważne zaburzenia neurorozwojowe, a ostatnio stwierdzono możliwość negatywnego 
wpływu na układ krążenia, układ odpornościowy i układ rozrodczy. Rtęć hamuje również 
aktywność mikrobiologiczną gleby i stanowi jedną z priorytetowych substancji 
niebezpiecznych zgodnie z ramową dyrektywą wodną.
W środowisku rtęć może przekształcić się w metylortęć, która ma skłonność do bioakumulacji 
i może gromadzić się w łańcuchach pokarmowych, w szczególności w wodnym łańcuchu 
pokarmowym. Metylortęć szybko przenika przez barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg.

Podaż w Unii Europejskiej

W warunkach naturalnych rtęć występuje w wielu formach. W formie czystej jest ona znana
jako rtęć „elementarna” lub „metaliczna” (Hg(0)). W naturze rzadko występuje w formie 
czystej, jako metal płynny, najczęściej występuje w związkach i solach nieorganicznych.
Głównymi źródłami podaży rtęci w Unii Europejskiej są:
- nadwyżki z sektora chloro-alkalicznego, powstające po zmianie technologii na technologię 
bezrtęciową lub po zamknięciu zakładu (likwidacja zakładu);
- rtęć będąca produktem ubocznym z górnictwa metali nieżelaznych i operacji wytopu (cynku, 
miedzi, ołowiu, złota, srebra i innych kruszców); oprócz rtęci metalicznej, w takim procesie 
produktem ubocznym może być kalomel (chlorek rtęci), w zależności od procesu 
oczyszczania;
- rtęć będąca produktem ubocznym oczyszczania gazu ziemnego;
rtęć z recyklingu produktów zawierających rtęć (lamp fluorescencyjnych, baterii, amalgamatu 
dentystycznego, sprzętu do pomiarów i kontroli, przełączników) oraz z odpadów powstałych 
w wyniku produkcji lub przetwórstwa;
- zapasy rtęci nagromadzone w ciągu ubiegłych lat przez pośredników handlowych i firmy 
handlowe, np. firmę MAYASA. 
Największa kopalnia rtęci na świecie znajduje się w Almadén w Hiszpanii. Wydobycia rtęci 
w Almadén zaprzestano w 2003 r., niemniej jednak przedsiębiorstwo MAYASA, będące jej 
właścicielem, skupuje i sprzedaje na rynku międzynarodowym (w szczególności do krajów 
rozwijających się) rtęć z zamkniętych zakładów chloro-alkalicznych z Europy Zachodniej, jak 
również z innych źródeł.

Wniosek Komisji dotyczący zakazu wywozu z UE rtęci i składowania nadmiaru rtęci

Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo, jakie pociąga za sobą rtęć oraz fakt istnienia 
alternatywnych procesów bezrtęciowych, w 1990 r. Komisja Oslo-Paryż (OSPAR) zaleciła, 
aby wszystkie rtęciowe zakłady chloro-alkaliczne przeszły na technologię bezrtęciową do 
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roku 2010 (decyzja PARCOM 90/3). 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowej strategii w zakresie rtęci 
(marzec 2006 r.) wzywała Komisję Europejską do podjęcia działań w celu wdrożenia decyzji 
OSPAR nr 90/3. Poza obecnymi emisjami rtęci z rtęciowych zakładów chloro-alkalicznych, 
kiedy zakłady te przechodzą na technologie bezrtęciowe, duże ilości rtęci w ich ogniwach 
muszą być przetworzone w przyjazny dla środowiska sposób. Aby ten nadmiar rtęci nie dostał 
się na światowy rynek produktów zawierających rtęć, w październiku 2006 r. przyjęto 
wniosek dotyczący rozporządzenia zakazującego wywozu rtęci metalicznej do 1 lipca 2011 r. 
Wniosek obejmował równoległe postanowienia dotyczące bezpiecznego składowania 
nadmiaru rtęci, która pochodzić miałaby głównie z zamkniętych rtęciowych instalacji chloro-
alkalicznych, aby zapobiec ponownej sprzedaży substancji. Obecnie w Europie w ogniwach 
rtęciowych znajduje się około 12 000 ton rtęci. W związku z tym federacja Euro Chlor 
(federacja przemysłu chloro-alkalicznego w UE), na wniosek Komisji Europejskiej, zgodziła 
się opracować dobrowolne porozumienie w zakresie składowania nadmiaru rtęci chloro-
alkalicznej, które sankcjonowałoby potrzebę takiego składowania.
Proponowany obowiązek składowania dotyczyłby rtęci metalicznej, która nie jest już 
wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym, rtęci będącej produktem ubocznym z 
górnictwa metali nieżelaznych i rtęci będącej produktem ubocznym procesu oczyszczania 
gazu ziemnego. Obowiązek składowania świadomie nie obejmuje rtęci pochodzącej z 
recyklingu produktów zawierających rtęć.

Zalecenia sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Uważa jednak, że potrzebne są 
zmiany w celu zapewnienia lepszej ochrony zdrowia publicznego i środowiska. W związku z 
tym sprawozdawca proponuje szereg poprawek, odnoszących się głównie do następujących 
punktów:

Data zakazu wywozu
UE eksportuje ogółem więcej rtęci niż jakikolwiek inny region na świecie, dlatego szybki 
zakaz wywozu, połączony z innymi środkami międzynarodowymi, w znacznym stopniu 
zmniejszy niewspółmierny wpływ narażenia na szkodliwe działanie rtęci w krajach 
rozwijających się powodowanego dużą podażą rtęci. Do czasu wprowadzenia zakazu wywozu 
rtęć z UE będzie nadal wprowadzana na rynek, zwiększając zagrożenia dla zdrowia 
publicznego i środowiska. W związku z powyższym proponowany zakaz powinien zostać 
wdrożony jak najszybciej, najlepiej od roku 2009.
Wcześniejsze projekty Komisji, jak również prezydencji luksemburskiej, wskazywały na rok 
2008 jako datę wprowadzenia zakazu wywozu. 

Zakres zakazu wywozu rtęci
Aby rozporządzenie było sprawiedliwe i zrozumiałe, zakaz powinien objąć związki rtęci. Z 
wyjątkiem siarczku rtęci, związki rtęci są sklasyfikowane jako toksyczne od 0,5%, a dla 
niektórych substancji poziom ten jest jeszcze niższy.
Sprawozdawca popiera objęcie zakazem wywozu rtęci jej związków.
Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że rtęć mogłaby być wywożona jako związek rtęci, 
uzyskiwany na przykład podczas działań związanych z górnictwem metali nieżelaznych i 
procesem wytopu (jako kalomel Hg2Cl2), do innych krajów i przekształcana w rtęć 
metaliczną do dalszego wykorzystania w tych krajach. W opinii sprawozdawcy ogólny zakaz 
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wywozu obejmujący związki rtęci przyczyni się do zmniejszenia emisji i ilości rtęci w 
obiegu. Dodatkowo zakaz wywozu związków rtęci może spowodować, że związki bogate w 
rtęć nie będą wykorzystywane jako surowiec do wytwarzania rtęci metalicznej. Taki zapis 
może uchronić przed ewentualną luką prawną w rozporządzeniu.
Ponadto dzięki zakazowi wywozu rudy rtęci, minerały i związki bogate w rtęć przestaną być 
wykorzystywane jako surowiec do wytwarzania rtęci metalicznej.
Produkty zawierające rtęć, które objęte są ograniczeniami w UE w zakresie wykorzystania i 
sprzedaży, powinny zostać również objęte zakazem wywozu. UE powinna unikać 
podwójnych standardów. Produkty zawierające rtęć zakazane w UE nie powinny być 
eksportowane do krajów, gdzie mogą one nie być jeszcze uregulowane.
Parlament Europejski (w marcu 2006 r.) wezwał do objęcia zakazem wywozu związków rtęci 
i produktów zawierających rtęć, na które są lub będą wkrótce nałożone ograniczenia w UE w 
zakresie wykorzystania i sprzedaży.

Przywóz rtęci
Sprawozdawca jest zdania, że Wspólnota Europejska powinna przyjąć taki zakaz przywozu 
rtęci, aby zapewnić zgodność wspólnotowej podaży rtęci z popytem, obowiązkami 
składowania i strategiami politycznymi sprzyjającymi odzyskiwaniu rtęci z odpadów i 
produktów. Nierozsądne jest składowanie rtęci pochodzącej z UE przy jednoczesnym 
przywozie rtęci do UE w celu jej uzasadnionego wykorzystania. 

System monitorujący handel
Należy opracować system służący regularnemu monitorowaniu przywozu i wywozu rtęci 
metalicznej oraz jej związków z i do UE, a także handlu w obrębie jej terytorium. Parlament 
Europejski (w marcu 2006 r.) wezwał do ustanowienia systemu monitorującego handel przed 
wprowadzeniem zakazu wywozu.
System monitorujący zapewni przejrzystość handlu i pozwoli Komisji i zainteresowanym 
stronom na łatwą ocenę zmian, które są sprzeczne z celem i skutecznością zakazu.
Państwa członkowskie powinny regularnie przekazywać Komisji informacje, które należy 
udostępniać opinii publicznej.

Bezpieczne i trwałe rozwiązania w zakresie składowania nadmiaru rtęci
Nadmiar rtęci będzie musiał być składowany/ unieszkodliwiany. Cały nadmiar rtęci powinien 
ostatecznie zostać unieszkodliwiony w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. 
Unieszkodliwianie rtęci metalicznej w kopalniach soli budzi poważne obawy co do 
bezpieczeństwa środowiskowego w dłuższym okresie. Powodem do zaniepokojenia jest fakt, 
że rtęć ma postać płynną, przez co powstaje pytanie, czy kopalnie soli mogą zachować rtęć w 
stanie nietkniętym tak, aby zbiorniki, w których składowana jest rtęć, nie zaczęły po pewnym 
czasie przeciekać i przepuszczać gazów.
Rtęć wydobyta z rudy rtęci też powinna być składowana, ponieważ zezwolenie na 
wykorzystanie tego rodzaju rtęci oznaczałoby wprowadzenie nowego typu rtęci na rynek 
wbrew intencji niniejszego rozporządzenia.
W opinii sprawozdawcy do czasu opracowania i pełnej oceny bezpiecznych technik 
unieszkodliwiania, należy kontynuować tymczasowe składowanie rtęci metalicznej 
stanowiące etap wstępny ostatecznego unieszkodliwienia. Objętość rtęci, której ten problem 
dotyczy, jest stosunkowo niewielka. Z powodu dużej gęstości, około 12 000 ton nadmiaru 
rtęci z przemysłu chloro-alkalicznego będzie miało objętość około 1 000 metrów 
sześciennych.
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Należy opracować ramy dotyczące minimalnych wymogów składowania zapewniając stałe 
monitorowanie, podstawowe standardy bezpieczeństwa, regularne i przejrzyste sporządzanie 
sprawozdań, uprzednie planowanie i prognozy, gwarancje dostawy i kary za naruszenie 
przepisów.
Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” odpowiedzialność podczas tymczasowego 
składowania powinna spoczywać na właścicielu instalacji przeznaczonej do składowania.
W przypadku ostatecznego unieszkodliwienia odpowiedzialność administracyjna i finansowa 
powinna spoczywać na państwach członkowskich.

Parlament Europejskie (w marcu 2006 r.) wezwał do złożenia wniosków dotyczących prawnie 
wiążących działań w celu zapewnienia, aby żadna rtęć pochodząca z przemysłu chloro-
alkalicznego nie znalazła się w obiegu oraz aby rtęć ta była przechowywana z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa w stale monitorowanych, bezpiecznych miejscach, których 
lokalizacja pozwala w razie potrzeby na natychmiastową interwencję. Parlament wnioskował 
ponadto o minimalne normy bezpieczeństwa, przejrzystą i regularną sprawozdawczość, 
uprzednie planowanie i prognozy oraz kary i sankcje, a także podkreślił znaczenie stosowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”, w szczególności w odniesieniu do przechowywania 
nadmiaru rtęci. Zaznaczył, że sektory gospodarcze odpowiedzialne za produkcję rtęci 
powinny przyczyniać się do pokrywania kosztów bezpiecznego składowania jej nadmiaru.


