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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom 
uskladnení kovovej ortuti
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0636)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 133 a 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0363/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o zákaze vývozu a bezpečnom 
uskladnení kovovej ortuti

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o zákaze vývozu a bezpečnom 
uskladnení kovovej ortuti, rumelky, 
zlúčenín ortuti a výrobkov obsahujúcich 
ortuť

Odôvodnenie

Súvisí so zmenami v článku 1.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) V súlade s oznámením Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
„Stratégia Spoločenstva o ortuti“ je 
nevyhnutné znížiť riziko vystavenia ľudí a 
životného prostredia účinkom ortuti.

(2) V súlade s oznámením Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
„Stratégia Spoločenstva o ortuti“ a
uznesením Európskeho parlamentu zo 14. 
marca 20061 o tejto stratégii je nevyhnutné 
znížiť riziko vystavenia ľudí a životného 
prostredia účinkom ortuti.
1 Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Odôvodnenie

EP vo svojom uznesení vyzval Komisiu na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia 
prostredníctvom právne záväzných opatrení, ktoré vylúčia úniky ortuti a jej zlúčenín do 
životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3a (nové)

 (3a) Ortuť ešte nie je predmetom 
záväzných obmedzení na základe 
mnohostranných environmentálnych 
dohôd s výnimkou Protokolu o ťažkých 
kovoch z roku 1998 k Dohovoru o
diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 
prechádzajúcom hranicami štátov 
Hospodárskej komisie OSN.

Odôvodnenie

Ukončenie vývozu kovovej ortuti a zlúčenín ortuti zo Spoločenstva nebude postačovať na 
ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred negatívnymi účinkami ortuti 
uvoľňovanej do životného prostredia, a preto sú potrebné aj medzinárodné záväzky s cieľom 
dosiahnutia dohody o právne záväznom nástroji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4

(4) Vývoz kovovej ortuti zo Spoločenstva 
by sa mal zakázať, aby sa globálne zásoby 
ortuti výrazne znížili.

(4) Vývoz kovovej ortuti, rumelky a 
zlúčenín ortuti zo Spoločenstva by sa mal 
zakázať, aby sa globálne zásoby ortuti 
výrazne znížili.
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Z rovnakých dôvodov by sa mal 
zakázať vývoz výrobkov obsahujúcich 
ortuť, ktoré už podliehajú alebo zakrátko 
budú podliehať regulácii v Európskej 
únii.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 1 odsek 1..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4b (nové)

(4b) Dovoz kovovej ortuti, rumelky a 
zlúčenín ortuti by sa mal zakázať s 
cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia v 
Európskej únii.

Odôvodnenie

EÚ by mala zvážiť zákaz dovozu kovovej ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti s cieľom podporiť 
politiky, ktoré stimulujú regeneráciu ortuti z odpadov a výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Členské štáty by mali predkladať 
Komisii pravidelné informácie o kovovej 
ortuti, rumelke a zlúčeninách ortuti, ktoré 
vstupujú na ich územie, vystupujú z ich 
územia alebo sa s nimi obchoduje 
cezhranične, aby sa tým umožnilo včasné 
vyhodnotenie účinnosti nástroja. Všetky 
takéto informácie by mali byť ľahko 
dostupné verejnosti.
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Odôvodnenie

Keďže lepšie informácie o tokoch ortuti v Európe sú potrebné okamžite (čo potvrdila aj 23. 
schôdza Riadiacej rady UNEP), mali by sa súrne posilniť existujúce ustanovenia o sledovaní 
tokov a podávaní správ o pohyboch ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti a v prípade potreby 
stanoviť ďalšie ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 7

(7) Aby sa zabezpečilo uskladnenie, ktoré 
je bezpečné pre zdravie ľudí a pre životné 
prostredie, posúdenie bezpečnosti, ktoré sa 
vyžaduje v smernici 2003/33/ES pre 
podzemné uskladnenie, by sa malo doplniť 
špecifickými požiadavkami a malo by tiež 
byť uplatniteľné na podzemné uskladnenie.

(7) Aby sa zabezpečilo uskladnenie, ktoré 
je bezpečné pre zdravie ľudí a pre životné 
prostredie, posúdenie bezpečnosti, ktoré sa 
vyžaduje v smernici 2003/33/ES pre 
podzemné uskladnenie, by sa malo doplniť 
špecifickými požiadavkami a malo by tiež 
byť uplatniteľné na nadzemné uskladnenie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade so zmenou v článku 5.  Nedbanlivé 
uskladňovanie ortuti môže vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad 
prostredníctvom kontaminácie pôdy a podzemných vôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 8

(8) Je potrebné zorganizovať výmenu 
informácií, aby bolo možné zhodnotiť 
potenciálnu potrebu doplňujúcich opatrení 
vzťahujúcich sa na vývoz a uskladnenie 
ortuti bez toho, aby boli dotknuté pravidlá 
hospodárskej súťaže Zmluvy, a najmä 
článok 81.

(8) Je potrebné zorganizovať výmenu 
informácií so všetkými zúčastnenými 
stranami, aby bolo možné zhodnotiť 
potenciálnu potrebu doplňujúcich opatrení 
vzťahujúcich sa na dovoz, vývoz a 
uskladnenie ortuti bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže 
Zmluvy, a najmä článok 81.

Odôvodnenie

Výmena informácií v EÚ je dôležitá. Ak všetky zúčastnené strany zdieľajú metódy a myšlienky, 
dajú sa dosiahnuť lepšie výsledky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 10a (nové)
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(10a) Komisia a členské štáty by mali 
podporovať a uľahčovať informovanosť 
a zabezpečiť verejnú dostupnosť 
informácií o zákaze vývozu kovovej ortuti,
rumelky a zlúčenín ortuti, ako aj o 
bezpečnom uskladnení kovovej ortuti.

Odôvodnenie

Preukázalo sa, že verejná dostupnosť informácií je veľmi dôležitá pri zabezpečovaní vysokej 
úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 11a (nové)

(11a) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá ukladania sankcií uplatniteľných 
pri porušení ustanovení tohto nariadenia 
a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané a 
odradzujúce.

Odôvodnenie

Pretože výsledkom nedodržiavania tohto nariadenia môže byť poškodzovanie ľudského 
zdravia a životného prostredia, mal by sa stanoviť uskutočniteľný a transparentný postup 
ukladania sankcií pri nedodržiavaní nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1

Vývoz kovovej ortuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6) zo Spoločenstva sa zakazuje od 1. 
júla 2011.

Vývoz kovovej ortuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6) rumelky a zlúčenín ortuti 
zo Spoločenstva sa zakazuje od 1. januára 
2009.

Odôvodnenie

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 
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also the Luxembourg Presidency had proposed an exports ban by 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1 odsek 1a (nový)

 Vývoz výrobkov obsahujúcich ortuť, 
ktorých predaj a distribúcia v rámci EÚ 
sú zakázané, sa zakazuje od 1. januára 
2009.

Odôvodnenie

Výrobky obsahujúce ortuť podliehajú stále rozsiahlejšej regulácii v EÚ a vo svete. Nie je 
morálne prijateľné, aby EÚ vyvážala výrobky obsahujúce ortuť, ktoré podliehajú regulácii v 
EÚ do iných krajín, v ktorých ešte takejto regulácii nemusia podliehať.  Prakticky pre všetky 
výrobky obsahujúce ortuť sú dostupné nákladovo výhodné alternatívy bez ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1a (nový)

Článok 1a
Dovoz kovovej ortuti (Hg, CAS RN 7439-
97-6), rumelky a zlúčenín ortuti 
do Spoločenstva sa zakazuje od 1. januára 
2009.

Odôvodnenie

Zákaz dovozu ortuti v EÚ zabezpečí, aby bola ponuka ortuti v EÚ v súlade s dopytom, 
povinnosťami pri uskladňovaní a politikami stimulujúcimi regeneráciu ortuti z odpadov a 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2

Odo dňa ustanoveného v článku 1 sa 
kovová ortuť, ktorá sa už nepoužíva v 
priemysle elektrolýzy alkalických 
chloridov, ortuť získaná čistením zemného 
plynu a ortuť získaná ako vedľajší produkt 
pri ťažbe neželezných kovov a tavení, bude 
uskladňovať v takej kvalite, koncentrácii a 
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 

Odo dňa ustanoveného v článku 1 členské 
štáty zabezpečia, aby sa kovová ortuť, 
ktorá sa už nepoužíva v priemysle výroby 
chlóru a lúhu alebo sa získava z rumelky, 
ortuť regenerovaná z čistenia zemného 
plynu a ortuť získaná ako vedľajší produkt 
pri ťažbe neželezných kovov a tavení, 
uskladňovala v takej kvalite, koncentrácii a 
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 
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životné prostredie. životné prostredie vo primeraných 
zariadeniach, ktoré sú na to vhodné, aby k 
nej bolo pripojené posúdenie bezpečnosti 
a príslušné povolenie v súlade s týmto 
nariadením.

Odôvodnenie

Ortuť sa musí uskladňovať bezpečným spôsobom, ktorý zodpovedá normám manažmentu z 
dlhodobého a ekologického hľadiska. Členské štáty alebo podľa potreby príslušné odvetvie 
musia niesť zodpovednosť za bezpečné uskladňovanie kovovej ortuti. Povolenie používania 
ortuti získanej z rumelky by znamenalo dodávanie na trh novej ortuti v rozpore s cieľom tohto 
nariadenia, a táto by sa teda mala tiež uskladniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 odsek 1 pododsek 1

1. Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) 
smernice 1999/31/ES môže byť kovová 
ortuť, ktorá sa považuje za odpad, 
uskladnená tak, že sa primerane uloží 
jedným z týchto spôsobov:

1. . Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) 
smernice 1999/31/ES môže byť kovová 
ortuť, ktorá sa považuje za odpad, 
uskladnená tak, že sa primerane uloží 
jedným z týchto spôsobov:

(a) v podzemnej soľnej bani upravenej na 
zneškodnenie odpadov;

(a) v podzemnej soľnej bani upravenej na 
dočasné uskladnenie kovovej ortuti pred 
jej konečným zneškodnením podľa článku 
5;

(b) v zariadení výlučne určenom a 
vybavenom na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti pred jej konečným 
zneškodnením.

(b) v nadzemnom zariadení výlučne 
určenom a vybavenom na dočasné 
uskladnenie kovovej ortuti pred jej 
konečným zneškodnením.

Odôvodnenie

Obavou zostáva skutočnosť, že ortuť je kvapalná a otázka, či sa v soľných baniach môže 
udržať v neporušenom stave bez toho, aby zo sudov, v ktorých sa uskladňuje, neunikala a 
neuvoľňovali sa z nej pary. Z environmentálneho hľadiska je zneškodnenie uprednostňovanou 
voľbou. Z hospodárskych a technických dôvodov však môže byť bezpečné uskladňovanie 
počas obmedzeného obdobia potrebné na nájdenie dlhodobého riešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 4

1. Posúdenie bezpečnosti, ktoré sa má 
vykonať v súlade s rozhodnutím 
2003/33/ES v súvislosti s uskladnením v 

1. Posúdenie bezpečnosti, ktoré sa má 
vykonať v súlade s rozhodnutím 
2003/33/ES v súvislosti s uskladnením v 
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podzemnej soľnej bani upravenej na 
uskladnenie odpadu, sa vzťahuje najmä na 
ďalšie riziká vyplývajúce z povahy a 
dlhodobého správania kovovej ortuti a jej 
uloženia.

podzemnej soľnej bani upravenej na 
dočasné uskladnenie odpadu, sa vzťahuje 
najmä na ďalšie riziká vyplývajúce z 
povahy a dlhodobého správania kovovej 
ortuti a jej uloženia.

2. Posúdenie bezpečnosti, ktorým sa 
zabezpečuje rovnaká úroveň ochrany 
životného prostredia ako úroveň, ktorá sa 
zabezpečuje rozhodnutím 2003/33/ES, sa 
vykoná a predloží príslušnému orgánu pre 
dočasné uskladnenie v zariadení výlučne 
určenom a vybavenom na uskladnenie 
kovovej ortuti.

2. Posúdenie bezpečnosti, ktorým sa 
zabezpečuje rovnaká úroveň ochrany 
životného prostredia ako úroveň, ktorá sa 
zabezpečuje rozhodnutím 2003/33/ES, sa 
vykoná a predloží príslušnému orgánu pre 
dočasné uskladnenie v nadzemnom 
zariadení výlučne určenom a vybavenom 
na uskladnenie kovovej ortuti.

3. Povolenie uvedené v článkoch 8 a 9 
smernice 1999/31/ES pre podzemné soľné 
bane alebo zariadenie výlučne určené a 
vybavené na dočasné uskladnenie kovovej 
ortuti zahŕňa požiadavky na pravidelné 
vizuálne kontroly kontajnerov a inštaláciu 
vhodného prístroja na detekciu plynových 
výparov na zistenie prípadných únikov.

3. Povolenie uvedené v článkoch 8 a 9 
smernice 1999/31/ES pre podzemné soľné 
bane alebo nadzemné zariadenie výlučne 
určené a vybavené na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti zahŕňa požiadavky na 
pravidelné vizuálne kontroly kontajnerov a 
inštaláciu vhodného prístroja na detekciu 
plynových výparov na zistenie prípadných 
únikov. Ortuť musí byť dostupná na 
bezpečné konečné zneškodnenie podľa 
článku 5.

Odôvodnenie

Obavou zostáva skutočnosť, že ortuť je kvapalná a otázka, či sa v soľných baniach môže 
udržať v neporušenom stave bez toho, aby zo sudov, v ktorých sa uskladňuje, neunikala a 
neuvoľňovali sa z nej pary. Z environmentálneho hľadiska je zneškodnenie uprednostňovanou 
voľbou. Z hospodárskych a technických dôvodov však môže byť bezpečné uskladňovanie 
počas obmedzeného obdobia potrebné na nájdenie dlhodobého riešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Komisia preskúma posúdenie bezpečnosti 
uvedené v rozhodnutí 2003/33/ES, aby 
zabezpečila, že v ňom budú obsiahnuté 
riziká vyplývajúce z povahy a dlhodobého 
správania kovovej ortuti a jej uloženia. 
Preskúmanie sa ukončí do ....*.
* šiestich mesiacov pred nadobudnutím účinnosti 
zákazu vývozu
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Odôvodnenie

Uskladňovanie sa musí regulovať veľmi prísne. S prihliadnutím na toxicitu a dlhodobé 
správanie kovovej ortuti je potrebné včasné posúdenie bezpečnosti uskladnenia pred 
nadobudnutím účinnosti zákazu vývozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4b (nový)

Článok 4b
Počas dočasného uskladnenia je za 
uskladnenie zodpovedný majiteľ 
zariadenia. Od členských štátov sa žiada, 
aby založili fond na zabezpečenie 
finančných prostriedkov na bezpečné 
konečné zneškodnenie ortuti. Fond sa 
vytvorí z finančných príspevkov podnikov 
vyrábajúcich chlór a lúh úmerne k 
objemu ortuti určenej na dočasné 
uskladnenie. Ak sa ortuť dostáva na 
konečné zneškodnenie podľa článku 5, 
zodpovednosť za správnu a finančnú 
stránku zneškodňovania preberajú 
členské štáty.

Odôvodnenie

Otázka bezpečnosti pri dočasnom uskladnení zostáva aktuálna, pretože ortuť je zvlášť 
nebezpečná.  Podľa zásady „znečisťovateľ platí“ je dôležité, aby zodpovednosť zostávala na 
strane majiteľov dočasných zariadení. Členské štáty by tiež mali prebrať zodpovednosť a 
poskytnúť finančné prostriedky určené na bezpečné konečné zneškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5

Komisia zorganizuje výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a príslušnými 
sektormi.

Komisia zorganizuje výmenu informácií 
medzi členskými štátmi a príslušnými 
zúčastnenými stranami do 30. júna 2010.

Pri výmene informácií by sa mala 
predovšetkým skúmať potreba rozšírenia 
zákazu vývozu zlúčenín ortuti a výrobkov 
obsahujúcich ortuť, potreba rozšírenia

Pri výmene informácií by sa mala 
predovšetkým skúmať potreba rozšírenia 
povinnosti týkajúcej sa uskladnenia 
kovovej ortuti z iných zdrojov a potreba 
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povinnosti týkajúcej sa uskladnenia 
kovovej ortuti z iných zdrojov a potreba 
lehôt týkajúcich sa uskladnenia v zariadení 
výlučne určenom a vybavenom na dočasné 
uskladnenie kovovej ortuti.

lehôt týkajúcich sa uskladnenia v 
podzemnej soľnej bani alebo v 
nadzemnom zariadení výlučne určenom a 
vybavenom na dočasné uskladnenie 
kovovej ortuti. 

Odôvodnenie

Pri príprave stratégie Spoločenstva týkajúcej sa ortuti a súčasného nariadenia prebiehali 
rozsiahle konzultácie zúčastnených strán. Na výmene informácií by sa mali zúčastniť 
zainteresované strany vrátane členských štátov, priemyslu a nevládnych organizácií z oblasti 
životného prostredia a ochrany zdravia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odseky 2 a 3

2. Členské štáty informujú Komisiu 
najneskôr do 30. novembra 2014 o
uplatňovaní tohto nariadenia a jeho 
účinkoch na trh. Ak Komisia o to požiada, 
členské štáty predložia uvedené 
informácie pred dňom stanoveným v 
prvom pododseku.

2. Členské štáty vypracujú register 
nakupujúcich, predávajúcich 
a obchodníkov s ortuťou, rumelkou a s jej 
zlúčeninami a zhromažďujú príslušné 
informácie. Každé dva roky, najneskôr do 
šiestich mesiacov od skončenia príslušnej 
lehoty informujú Komisiu o uplatňovaní 
tohto nariadenia a jeho účinkoch na trh 
na ich území. Komisia zverejní informácie 
v súhrnnej správe do jedného roka 
od predloženia údajov z členských štátov. 
Prvý súbor informácií pokrýva roky 2007 
– 2008, predloží sa Komisii do 30. júna 
2009 a uverejní do 30. júna 2010. 
Informácie sa odovzdajú vo formáte 
stanovenom Komisiou do ...*.

3. Informácie uvedené v odseku 2 obsahujú 
aspoň tieto údaje:

3. Informácie uvedené v odseku 2 obsahujú 
aspoň tieto údaje:

(a) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti vstupujúcej na územie Spoločenstva 
alebo ho opúšťajúcej;

(a) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti
vstupujúcich na územie Spoločenstva alebo 
ho opúšťajúcich;

(b) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti, ktorá je predmetom cezhraničného 
obchodovania na území Spoločenstva.

(a) objemy, ceny, krajinu pôvodu a krajinu 
určenia ako aj plánované použitie kovovej 
ortuti, rumelky a zlúčenín ortuti, s ktorými 
sa obchoduje cezhranične v rámci 
Spoločenstva;
* jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.
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Odôvodnenie

Zavedenie zákazu vývozu bude vyžadovať účinný monitorovací systém na zabezpečenie toho, 
aby sa ortuť nedodávala nelegálne na celosvetové trhy Mal by sa zaviesť obchodný 
informačný systém, ktorý by zaznamenával všetky dovozy a vývozy kovovej ortuti a zlúčenín 
ortuti medzi členskými štátmi a medzi EÚ a tretími krajinami, v ktorých obchod nie je 
obmedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Členské štáty stanovia pravidlá 
sankcionovania za porušenie ustanovení 
tohto nariadenia a prijmú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty oznámia prijatie týchto ustanovení 
Komisii najneskôr do ...* a bezodkladne 
jej oznamujú každú ďalšiu zmenu 
a doplnenie, ktoré na ne majú vplyv.
* jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Tento článok jej štandardným článkom na stanovenie sankcií v prípade porušovania 
ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6b (nový)

Článok 6b
Komisia a členské štáty by mali 
podporovať a uľahčovať informovanosť 
a zabezpečiť verejnú dostupnosť 
informácií o zákaze vývozu kovovej ortuti, 
rumelky a zlúčenín ortuti, ako aj o 
bezpečnom uskladnení kovovej ortuti.
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Odôvodnenie

Lepší prístup verejnosti k informáciám o zákaze vývozu kovovej ortuti a zlúčenín ortuti a 
šírenie takýchto informácií prispievajú k účinnejšej ochrane ľudského zdravia a zlepšeniu 
stavu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7

1. Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh v 
Spoločenstve, pričom zohľadní informácie 
uvedené v článku 6.

1. Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 
nariadenia a jeho účinky na trh 
v Spoločenstve, pričom zohľadní 
informácie uvedené v článkoch 5 a 6.

2. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 
2015.

2. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna
2015. K správe sú v prípade potreby 
pripojené návrhy na revíziu tohto 
nariadenia

Odôvodnenie

Účinnosť navrhnutých legislatívnych opatrení sa bude musieť posúdiť po určitom čase 
vykonávania a so zreteľom na zmenu dátumu zákazu vývozu s cieľom pripraviť komplexnú 
správu s návrhmi na revíziu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Ortuť a jej zlúčeniny sú pre ľudí vysoko toxické, najmä pre vyvíjajúcu sa nervovú sústavu 
detí. Sú škodlivé aj pre ekosystémy a živú prírodu. Znečistenie ortuťou, ktoré sa pôvodne 
považovalo za akútny, avšak miestny, sa v súčasnosti pokladá aj za globálny, široko rozšírený 
a chronický problém. Vysoké dávky môžu byť pre ľudí smrteľné, avšak dokonca aj relatívne 
malé množstvá môžu mať vážny negatívny vplyv na vývoj nervového systému, a v poslednej 
dobe sa spájajú s možnými škodlivými účinkami na kardiovaskulárny, imunitný a 
reprodukčný systém. Ortuť znižuje aj mikrobiologickú aktivitu v pôde a v rámcovej smernici 
o vode je uvedená ako prioritná nebezpečná látka.
Ortuť sa môže v životnom prostredí zmeniť na metylortuť, ktorá sa môže hromadiť v živých 
organizmoch a v potravinovom reťazci, najmä vo vodnom potravinovom reťazci. Metylortuť 
preniká ľahko cez placentárnu a hematoencefalickú bariéru.

Zásoby v Európskej únii

Ortuť sa prirodzene vyskytuje v životnom prostredí a má rozličnú podobu. V čistej forme je 
známa ako elementárna alebo kovová ortuť (Hg(O)). Čistá, tekutá kovová ortuť sa dá nájsť 
v prírode len zriedka, skôr je súčasťou zlúčenín a anorganických solí. 
Hlavné zdroje zásob ortuti v EÚ sú:
- prebytky z priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov pri prechode na postup bez ortuti 
alebo v prípade zatvorenia podniku (odstavenia podniku);
- ortuť ako vedľajší produkt pri ťažbe neželezných kovov a tavení (zinok, meď, olovo, zlato, 
striebro a iné rudy); ak nedôjde k jej zhodnoteniu ako kovovej ortuti, vedľajší produkt tohto 
postupu môže byť kalomel (chlorid ortuťnatý), čo závisí od postupu čistenia;
- ortuť ako vedľajší produkt čistenia zemného plynu;
- recyklovaná ortuť z výrobkov obsahujúcich ortuť (trubicové žiarivky, batérie, dentálny 
amalgám, meracie a kontrolné zariadenia, vypínače) a z priemyselného odpadu; 
- zásoby ortuti nahromadené v predchádzajúcich rokoch prostredníctvom burzových maklérov 
a obchodníkov ako má MAYASA. 
Najväčšia baňa, kde sa ťaží ortuť, na svete sa nachádza v Almadéne, Španielsko. Ťažba ortuti 
v Almadéne bola zastavená v roku 2003, avšak majiteľ spoločnosti, spoločnosť MAYASA, 
zhromažďuje ortuť z odstavených podnikov priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov 
v západnej Európe, ako aj z iných zdrojov, a obchoduje s ňou, najmä s rozvojovými 
krajinami.

Návrh Komisie týkajúci sa zákazu vývozu z EÚ a uskladnení prebytkov ortuti

Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje ortuť, a existenciu alternatívnych postupov 
nezahŕňajúcich ortuť Komisia Oslo Paríž (OSPAR) odporučila, aby všetky  podniky 
priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov využívajúce ortuťové články prešli do roku 2010 
na využívanie technológie nezahŕňajúcej ortuť (rozhodnutie PARCOM 90/3).
V svojom uznesení o stratégii Spoločenstva pre ortuť (marec 2006) vyzval Európsky 
parlament Európsku komisiu, aby prijala opatrenia na výkon rozhodnutia OSPAR 90/3. Bez 
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ohľadu na stále emisie ortuti z podnikov priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov 
využívajúcich ortuťové články treba, aby bolo po prechode týchto podnikov na využívanie 
technológií nezahŕňajúcich ortuť veľké množstvo ortuti nachádzajúce sa v týchto článkoch 
zneškodnené ekologickým spôsobom. Aby sa zabránilo tomu, že tento prebytok zaplaví 
svetový komoditný trh s ortuťou, bol v októbri 2006 prijatý návrh nariadenia o zákaze vývozu 
kovovej ortuti do 1. júla 2011. Návrh obsahuje paralelné ustanovenia o bezpečnom uskladnení 
prebytku ortuti, ktorý pochádza hlavne z podnikov priemyslu elektrolýzy alkalických 
chloridov využívajúcich ortuťové články, s cieľom zabrániť jeho ďalšiemu predaju.
V súčasnosti sa nachádza v Európe približne 12 000 t ortuti v uvedených článkoch. Za týmto 
účelom bol Euro Chlor (federácia priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov EÚ) vyzvaný 
Európskou komisiou k vypracovaniu dobrovoľnej dohody o uskladnení prebytkov ortuti z 
priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov, s čím aj súhlasil, pretože je isté, že takéto 
uskladňovanie bude potrebné.
Povinnosť týkajúca sa uskladnenia sa navrhuje pre kovovú ortuť, ktorá sa už v priemysle 
elektrolýzy alkalických chloridov nepoužíva, ortuť ako vedľajší produkt výroby neželezných 
kovov a ortuť ako vedľajší produkt čistenia zemného plynu. Povinnosť týkajúca sa 
uskladnenia sa zámerne nevzťahuje na recyklovanú ortuť z výrobkov, ktoré ju obsahujú.

Odporúčania spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie. Jednako sa domnieva, že treba urobiť určité zmeny na lepšiu 
ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. V tejto súvislosti spravodajca navrhuje 
niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú predovšetkým nasledujúcich 
bodov:

Termín zákazu vývozu
Keďže EÚ vyvezie celkovo viac ortuti ako ktorýkoľvek iný región na svete, včasný zákaz 
vývozu spolu s inými medzinárodnými opatreniami výrazne zníži nepomerný vplyv 
vystavenia účinkom ortuti v rozvojovom svete spôsobeného jej bohatými zásobami. Dovtedy, 
kým nebude platiť zákaz vývozu, ortuť z EÚ sa bude neustále predávať na trhu, a tým sa zvýši 
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto by sa mal navrhnutý zákaz realizovať čo 
najskôr, pokiaľ možno do roku 2009.
Predchádzajúce návrhy Komisie, ako aj luxemburské predsedníctvo, navrhovali rok 2008 ako 
začiatok zákazu vývozu. 

Rozsah pôsobnosti zákazu vývozu ortuti
Aby bol bolo nariadenie spravodlivé a jednoduché, zákaz vývozu by sa mal vzťahovať aj na 
zlúčeniny ortuti. Tieto zlúčeniny (okrem sulfidu ortuťnatého) sa od koncentrácie 0,5 % 
považujú za toxické a niektoré špecifické látky dokonca od nižšieho percenta.  
Spravodajca podporuje zaradenie zlúčenín ortuti do zákazu vývozu ortuti.
Existujú oprávnené obavy, že ortuť sa môže vyvážať v jej zlúčeninách, 
ktoré vzniknú napríklad pri ťažbe neželezných kovov a tavení (ako kalomel  Hg2Cl2), do 

iných štátov a že sa v nich dá z týchto zlúčenín získať elementárna ortuť na ďalšie použitie. 
Podľa názoru spravodajcu prispeje všeobecný zákaz vývozu zahŕňajúci zlúčeniny ortuti 
k zníženiu emisií a množstva ortuti v obehu. Okrem toho, zákaz vývozu zlúčenín ortuti môže 
zabrániť použitiu zlúčenín s vysokým obsahom ortuti ako suroviny na výrobu kovovej ortuti. 
Tým sa môže predísť prípadným právnym medzerám v nariadení. 
Okrem toho, zákaz vývozu cinabaritu môže zabrániť použitiu minerálov a zlúčenín s vysokým 
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obsahom ortuti ako suroviny na výrobu kovovej ortuti.
Zákaz by mal platiť aj pre výrobky obsahujúce ortuť, ktoré podliehajú obmedzeniam EÚ 
v oblasti ich používania a uvádzania na trh.  Výrobky obsahujúce ortuť, ktoré sú v EÚ 
zakázané, by sa nemali vyvážať do krajín, v ktorých ešte neexistujú príslušné právne úpravy.
V marci 2006 žiadal Európsky parlament, aby sa zákaz vývozu vzťahoval aj na zlúčeniny 
ortuti a výrobky obsahujúce ortuť, pre ktoré platia, alebo onedlho začnú platiť, obmedzenia 
EÚ v oblasti ich používania a uvádzania na trh. 

Dovoz ortuti
Spravodajca je názoru, že Komisia by mala zvážiť vydanie zákazu vývozu ortuti, aby sa 
zabezpečilo, že zásobovanie EÚ ortuťou bude zodpovedať jej dopytu, povinnostiam 
týkajúcim sa uskladnenia a politike podporujúcej zhodnocovanie ortuti z odpadov a výrobkov. 
Nemá význam, aby sa na jednej strane uskladňovala ortuť pochádzajúca z EÚ a zároveň, aby 
sa do EÚ dovážala ortuť na náležité použitie.  

Systém spätného overenia v rámci obchodovania
Mal by sa vytvoriť systém pravidelného spätného overovania dovozu a vývozu kovovej ortuti 
a zlúčenín ortuti z EÚ, ako aj medzinárodného trhu. V marci 2006 žiadal Európsky parlament, 
aby sa zaviedol systém spätného overovania obchodovania s ortuťou pred nadobudnutím 
účinnosti zákazu vývozu.
Tento systém spätného overovania zabezpečí transparentnosť obchodovania a umožní, aby 
Komisia a zúčastnené strany mohli jednoduchým spôsobom vyhodnotiť vývoj, ktorý je 
v rozpore s vytýčenými cieľmi a účinnosťou zákazu.  
Členské štáty by mali pravidelne poskytovať informácie Komisii, ktorá by ich mala 
zverejňovať.

Riešenie bezpečného a trvale udržateľného uskladňovania prebytkov ortuti
Prebytky ortuti bude treba uskladniť alebo zneškodniť.  Všetky prebytky ortuti by mali byť 
zneškodnené bezpečným a ekologickým spôsobom. 
Zneškodňovanie kovovej ortuti v soľných baniach je z dlhodobého hľadiska dôvodom 
k vážnym obavám vzhľadom na environmentálnu bezpečnosť. Obavou zostáva skutočnosť, že 
ortuť je kvapalná a otázka, či sa v soľných baniach môže udržať v neporušenom stave bez 
toho, aby zo sudov, v ktorých sa uskladňuje, neunikala a neuvoľňovali sa z nich výpary.
Ortuť získaná z cinabaritu by sa mala tiež uskladňovať, pretože povoliť používanie ortuti 
získanej z cinabaritu by znamenalo pridať na trh novú ortuť, čo je v rozpore s cieľom tohto 
nariadenia.
Spravodajca je názoru, že dovtedy, kým nedôjde k vývoju a plnému vyhodnoteniu technológii 
bezpečného zneškodňovania, dočasné uskladňovanie kovovej ortuti by malo byť predohrou 
trvalého zneškodňovania. Množstvo predmetnej ortuti je relatívne dosť nízke. Približne 12 
000 t prebytkov ortuti z priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov bude kvôli vysokej 
hustote  zaberať asi 1 000 m3.
Mal by sa vymedziť rámec minimálnych podmienok uskladňovania, ktorý zabezpečí 
nepretržité monitorovanie, minimálne normy bezpečnosti, pravidelné a transparentné 
podávanie správ, plánovanie do budúcnosti a projektovanie, bezpečnosť dodávok a pokuty za 
priestupky.
Zodpovednosť počas dočasného uskladnenia by mal v súlade so zásadou „kto znečisťuje, ten 
platí“ aj naďalej niesť majiteľ príslušných zariadení.
Členské štáty preberajú administratívnu a finančnú zodpovednosť za bezpečné konečné 
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zneškodnenie.

V marci 2006 žiadal Európsky parlament o právne záväzné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 
aby sa všetka ortuť pochádzajúca z priemyslu elektrolýzy alkalických chloridov nedostala 
späť na trh, aby bola uskladnená na bezpečných miestach, ktoré by boli pod neustálou 
kontrolou a kde by bol v prípade nutnosti možný okamžitý aktívny zásah. Okrem toho, žiadal 
o minimálne normy bezpečnosti, pravidelné a transparentné podávanie správ, plánovanie do 
budúcnosti a projektovanie, pokuty a sankcie a pokiaľ ide o uskladňovanie, zdôrazňoval 
význam uplatňovania zásady „kto znečisťuje, ten platí“, a to, že odvetvia priemyslu, ktoré sú 
zodpovedné za produkciu ortuti, by sa mali podieľať na financovaní bezpečného uskladnenia 
jej prebytkov.
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