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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0636)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 133 in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0363/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
(A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prepovedi izvoza in varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra, 
cinabaritne rude, živosrebrovih spojin in 
proizvodov, ki vsebujejo živo srebro.

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 1.

Predlog spremembe 2
  

1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Uvodna izjava 2

(2) V skladu s Sporočilom Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
Strategiji Skupnosti za živo srebro je treba 
zmanjšati tveganje izpostavljenosti živemu 
srebru za ljudi in okolje.

(2) V skladu s Sporočilom Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
Strategiji Skupnosti za živo srebro ter z 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
14. marca 20061 o tej strategiji je treba 
zmanjšati tveganje izpostavljenosti živemu 
srebru za ljudi in okolje.
1 UL C 291 E, 30.11.2006, str. 128.

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji pozval Komisijo, naj zdravje ljudi in okolje zaščiti s 
pravno zavezujočimi ukrepi, s katerimi bodo odpravljeni izpusti živega srebra in njegovih 
spojin v okolje.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Za živo srebro še ne veljajo 
zavezujoče omejitve po večstranskih
sporazumih o okolju razen protokola o 
težkih kovinah iz leta 1998 h Konvenciji o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja.

Obrazložitev

Postopna odprava izvoza kovinskega živega srebra in živosrebrovih spojin iz Skupnosti ne bo 
dovolj za zaščito zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki živega srebra, sproščenega v 
okolje, zato je potrebna tudi mednarodna zaveza, da se doseže dogovor o pravno zavezujočem 
instrumentu.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4

(4) Izvoz kovinskega živega srebra iz 
Skupnosti je treba prepovedati, da se 
znatno zmanjša svetovna ponudba živega 
srebra.

(4) Izvoz kovinskega živega srebra,
cinabaritne rude in živosrebrovih spojin iz 
Skupnosti je treba prepovedati, da se 
znatno zmanjša svetovna ponudba živega 
srebra.
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Obrazložitev

Usklajenost s predlogom spremembe člena 1.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Iz istega razloga je treba prepovedati 
tudi izvoz proizvodov, ki vsebujejo živo 
srebro, in zanje veljajo ali bodo veljale 
omejitve v Evropski uniji.

Obrazložitev

Usklajenost s predlogom spremembe člena 1(1a).

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 4 b (novo)

(4b) Treba je prepovedati uvoz 
kovinskega živega srebra, cinabaritne 
rude in živosrebrovih spojin, da se bolje 
zavarujeta zdravje ljudi in okolje v 
Evropski uniji.

Obrazložitev

EU mora preučiti prepoved uvoza živega srebra, cinabaritne rude in živosrebrovih spojin, s 
čimer bi podprla politiko za spodbujanje pridobivanja živega srebra iz odpadkov in 
proizvodov.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Države članice naj bi Komisiji 
predložile informacije o kovinskem živem 
srebru, cinabaritni rudi in živosrebrovih 
spojinah, ki na njihovem ozemlju vstopajo 
v Unijo, jo zapuščajo ali se z njimi 
čezmejno trguje, da bi bilo mogoče 
pravočasno oceniti učinkovitost 
instrumenta. Vse informacije naj bi bile 
zlahka dostopne javnosti.
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Obrazložitev

Glede na to, da so nemudoma potrebni boljši podatki o tokovih živega srebra v Evropi (kar je 
priznal tudi 23. upravni svet programa Združenih narodov za okolje), je treba nujno poostriti 
obstoječe določbe o sledljivosti in poročanju o gibanju živega srebra, cinabaritne rude in 
živosrebrovih spojin ter po potrebi pripraviti nove.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 7

(7) Za zagotovitev skladiščenja, ki je 
varno za zdravje ljudi in okolje, morajo 
oceno varnosti, ki jo je treba izvesti za 
podzemno skladiščenje v skladu z Odločbo 
2003/33/ES, dopolnjevati posebne zahteve, 
ocena varnosti pa se mora uporabljati tudi 
za skladiščenje, ki ne poteka pod zemljo.

(7) Za zagotovitev skladiščenja, ki je 
varno za zdravje ljudi in okolje, morajo 
oceno varnosti, ki jo je treba izvesti za 
podzemno skladiščenje v skladu z Odločbo 
2003/33/ES, dopolnjevati posebne zahteve, 
ocena varnosti pa se mora uporabljati tudi 
za nadzemno skladiščenje.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s spremembo člena 5. Neprevidno skladiščeno živo srebro 
lahko resno ogrozi okolje in zdravje ljudi, na primer z onesnaženjem tal in podzemne vode.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 8

(8) Primerno je organizirati izmenjavo 
informacij, da se oceni, ali je treba sprejeti 
dopolnilne ukrepe za izvoz in skladiščenje 
živega srebra brez poseganja v pravila o 
konkurenci iz Pogodbe, zlasti člena 81.

(8) Primerno je organizirati izmenjavo 
informacij z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se oceni, ali je treba sprejeti 
dopolnilne ukrepe za uvoz, izvoz in 
skladiščenje živega srebra brez poseganja v 
pravila o konkurenci iz Pogodbe, zlasti 
člena 81.

Obrazložitev

Pomembna je izmenjava informacij v Evropski uniji. Če vse zainteresirane strani izmenjujejo 
metode in zamisli, je mogoče doseči boljše rezultate.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Komisija in države članice naj bi 
spodbujale in povečevale ozaveščenost 
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javnosti ter zagotovljale, da so javno 
dostopne informacije o prepovedi izvoza 
kovinskega živega srebra, cinabaritne 
rude in živosrebrovih spojin ter o varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra.

Obrazložitev

Izkazalo se je, da je javna dostopnost informacij izjemno pomembna pri zagotavljanju visoke 
ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Države članice naj bi določile 
pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve 
določb te uredbe, in zagotovile, da se ta 
izvajajo. Kazni naj bi bile učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Obrazložitev

Zaradi kršitev te uredbe lahko pride do nevarnosti za zdravje ljudi in okolje, zato je treba pri 
kaznih za kršitve določiti uporaben in pregleden postopek.

Predlog spremembe 12
Člen 1

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6) iz Skupnosti je prepovedan 
od 1. julija 2011.

Izvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
živosrebrovih spojin iz Skupnosti je 
prepovedan od 1. januarja 2009.

Obrazložitev

Živo srebro in njegove spojine so zelo strupeni za ljudi in živali. Če se dovoli nadaljnji izvoz 
živosrebrovih spojin, bi nastala vrzel. Trgovci EU bi preprosto proizvajali živosrebrove 
spojine za izvoz ali z njimi trgovali, živosrebrove spojine pa predstavljajo enega največjih 
deležev v svetovni porabi živega srebra. S splošno prepovedjo izvoza tudi za živosrebrove 
spojine bi se zmanjšale emisije in količina živega srebra v obtoku. Poleg tega se s prepovedjo 
izvoza cinabaritne rude in živosrebrovih spojin prepreči, da bi se rudnine in spojine z veliko 
vsebnostjo živega srebra uporabljale kot surovine pri pridobivanju kovinskega živega srebra.

V preteklih osnutkih Komisije ter tudi luksemburškega predsedstva je že bila predlagana 
prepoved izvoza do leta 2008.
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Predlog spremembe 13
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

Od 1. januarja 2009 je prepovedan izvoz 
proizvodov, ki vsebujejo živo srebro ter je 
prepovedana njihova prodaja ali 
distribucija v Evropski uniji.

Obrazložitev

Za proizvode, ki vsebujejo živo srebro, veljajo v EU in drugod po svetu vse strožje omejitve.  
Nič več ni moralno sprejemljivo, da EU izvaža proizvode, ki vsebujejo živo srebro in za katere 
veljajo omejitve v EU, v druge države, kjer takih omejitev morda ni. Za skoraj vse proizvode, 
ki vsebujejo živo srebro, obstajajo stroškovno ugodne nadomestne možnosti brez živega 
srebra.

Predlog spremembe 14
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Uvoz kovinskega živega srebra (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), cinabaritne rude in 
živosrebrovih spojin v Skupnost je 
prepovedan od 1. januarja 2009.

Obrazložitev

S prepovedjo uvoza v EU se zagotovi, da zaloge živega srebra v EU ustrezajo povpraševanju 
v EU, obveznostim za skladiščenje in politiki za spodbujanje pridobivanja živega srebra iz 
odpadkov in proizvodov. 

Predlog spremembe 15
Člen 2

Od datuma iz člena 1 se skladišči kovinsko 
srebro, ki se ne uporablja več v kloralkalni 
industriji, živo srebro, pridobljeno pri 
čiščenju zemeljskega plina, in živo srebro, 
pridobljeno kot stranski proizvod pri 
pridobivanju rud barvnih kovin in taljenju, 
pri takšni kakovosti in koncentraciji ter 
tako, da je varno za zdravje ljudi in okolje.

Od datuma iz člena 1 države članice 
zagotovijo, da se kovinsko srebro, ki se ne 
uporablja več v kloralkalni industriji ali ki 
se pridobi iz cinabaritne rude, živo srebro, 
pridobljeno pri čiščenju zemeljskega plina, 
in živo srebro, pridobljeno kot stranski 
proizvod pri pridobivanju rud barvnih 
kovin in taljenju, skladišči pri takšni 
kakovosti in koncentraciji ter tako, da je 
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varno za zdravje ljudi in okolje, v 
ustreznih obratih, ki izpolnjujejo merila, z 
oceno varnosti in ustreznim dovoljenjem v 
skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Živo srebro je treba varno skladiščiti, tako da so izpolnjeni standardi za dolgoročno okolju 
prijazno ravnanje. Glede na posamezen primer so države članice ali industrija odgovorne za 
varno skladiščenje kovinskega srebra. Če se dovoli uporaba živega srebra, pridobljenega iz 
cinabaritne rude, to pomeni dajanje novega živega srebra na trg, kar je v nasprotju s ciljem te 
uredbe, zato je treba tudi to srebro skladiščiti.

Predlog spremembe 16
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 5(3)(a) 
Direktive 1999/31/ES se lahko kovinsko 
živo srebro, ki se šteje za odpadek, 
skladišči v ustreznem zaprtem sistemu v 
enem od naslednjih objektov:

1. Z odstopanjem od člena 5(3)(a) 
Direktive 1999/31/ES se lahko kovinsko 
živo srebro, ki se šteje za odpadek, 
skladišči v ustreznem zaprtem sistemu v 
enem od naslednjih objektov:

(a) podzemnem rudniku soli, 
prilagojenem za odlaganje odpadkov;

(a) podzemnem rudniku soli, prilagojenem 
za začasno skladiščenje kovinskega živega 
sreba pred dokončno odstranitvijo v 
skladu s členom 5;

(b) napravi, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju živega srebra pred 
dokončno odstranitvijo in je za to 
opremljena.

(b) nadzemni napravi, ki je izključno 
namenjena začasnemu skladiščenju živega 
srebra pred dokončno odstranitvijo in je za
to opremljena.

Obrazložitev

Še vedno povzročata skrbi dejstvo, da je živo srebro tekoče, ter vprašanje, če lahko živo 
srebro v rudnikih soli ostane nedotaknjeno, ne da bi sodi z živim srebrom nazadnje začeli 
puščati ali bi uhajali hlapi. Z vidika okolja ima prednost odstranitev, vendar bo zaradi 
ekonomskih in tehničnih razlogov morda potrebno varno skladiščenje za določeno obdobje, 
da se v tem času najde dolgoročna rešitev.

Predlog spremembe 17
Člen 4

1. Ocena varnosti, ki jo je treba v skladu z 
Odločbo 2003/33/ES izvesti za 
skladiščenje v podzemnem rudniku soli, 
prilagojenem za skladiščenje odpadkov, 

1. Ocena varnosti, ki jo je treba v skladu z 
Odločbo 2003/33/ES izvesti za 
skladiščenje v podzemnem rudniku soli, 
prilagojenem za začasno skladiščenje 
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vključuje zlasti dodatna tveganja zaradi 
narave in dolgoročnega obnašanja 
kovinskega živega srebra ter zadrževanja 
kovinskega živega srebra.

odpadkov, vključuje zlasti dodatna 
tveganja zaradi narave in dolgoročnega 
obnašanja kovinskega živega srebra ter 
zadrževanja kovinskega živega srebra.

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako 
raven varovanja okolja, kot je zagotovljena 
v skladu z Odločbo 2003/33/ES, se izvede 
in predloži pristojnemu organu v primeru 
začasnega skladiščenja v napravi, ki je 
izključno namenjena skladiščenju 
kovinskega živega srebra in je za to 
opremljena.

2. Ocena varnosti, ki zagotavlja enako 
raven varovanja okolja, kot je zagotovljena 
v skladu z Odločbo 2003/33/ES, se izvede 
in predloži pristojnemu organu v primeru 
začasnega skladiščenja v nadzemni 
napravi, ki je izključno namenjena 
skladiščenju kovinskega živega srebra in je 
za to opremljena.

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za podzemni rudnik soli ali 
napravo, ki je izključno namenjena 
začasnemu skladiščenju kovinskega živega 
srebra in je za to opremljena, vključuje 
zahteve za redne vizualne preglede posod 
in namestitev ustrezne opreme za 
odkrivanje hlapov, ki omogoča odkritje 
iztekanja.

3. Dovoljenje iz členov 8 in 9 Direktive 
1999/31/ES za podzemni rudnik soli ali 
nadzemno napravo, ki je izključno 
namenjena začasnemu skladiščenju 
kovinskega živega srebra in je za to 
opremljena, vključuje zahteve za redne 
vizualne preglede posod in namestitev 
ustrezne opreme za odkrivanje hlapov, ki 
omogoča odkritje iztekanja. Živo srebro je 
mogoče varno vzeti iz skladišča ter ga 
varno dokončno odstraniti v skladu s 
členom 5.

Obrazložitev

Še vedno povzročata skrbi dejstvo, da je živo srebro tekoče, ter vprašanje, če lahko živo 
srebro v rudnikih soli ostane nedotaknjeno, ne da bi sodi z živim srebrom nazadnje začeli 
puščati ali bi uhajali hlapi. Z vidika okolja ima prednost odstranitev, vendar bo zaradi 
ekonomskih in tehničnih razlogov morda potrebno varno skladiščenje za določeno obdobje, 
da se v tem času najde dolgoročna rešitev.

Predlog spremembe 18
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Komisija opravi revizijo ocene varnosti iz 
Odločbe 2003/33/ES, da se zagotovi 
upoštevanje posameznih tveganj zaradi 
lastnosti in dolgoročnega obnašanja 
kovinskega živega srebra ter njegove 
hrambe. Revizija se zaključi do ...*.
* Šest mesecev pred začetkom veljavnosti 
prepovedi izvoza.
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Obrazložitev

Skladiščenje je treba zelo strogo nadzorovati. Glede na zelo strupene lastnosti in dolgoročno 
obnašanje kovinskega živega srebra je treba pravočasno opraviti nadaljnjo oceno varnosti 
skladiščenja, preden začne veljati prepoved izvoza.

Predlog spremembe 19
Člen 4 b (novo)

Člen 4b
V času začasnega skladiščenja je 
odgovoren lastnik obrata za skladiščenje. 
Države članice morajo ustanoviti sklad,
da se zagotovijo finančna sredstva za 
varno končno odstranitev živega srebra. 
Sklad se ustanovi s finančnim prispevkom 
kloralkalne industrije sorazmerno s 
količino živega srebra za začasno 
skladiščenje. Ko naj se živo srebro 
dokončno odstrani v skladu s členom 5, 
države članice prevzamejo upravno in 
finančno odgovornost za odstranitev.

Obrazložitev

Ker je živo srebro posebej nevarno, ostaja vprašanje varnosti med začasnim skladiščenjem. 
Zato je nujno, da je v skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, odgovoren lastnik 
obrata za skladiščenje. Odgovornost pa naj bi prevzele tudi države članice in zagotovile 
finančna sredstva za varno končno odstranitev.

Predlog spremembe 20
Člen 5

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med državami članicami in zadevnimi 
industrijami.

Komisija do 30. junija 2010 organizira 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi.

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti prepoved izvoza na 
spojine živega srebra in proizvode, ki 
vsebujejo živo srebro, in ali je treba 
razširiti obveznost skladiščenja na 
kovinsko živo srebro iz drugih virov ter 
določiti roke za skladiščenje v napravi, ki 
je izključno namenjena začasnemu 

Pri izmenjavi informacij se zlasti preuči, ali 
je treba razširiti obveznost skladiščenja na 
kovinsko živo srebro iz drugih virov ter 
določiti roke za skladiščenje v podzemnem 
rudniku soli ali nadzemni napravi, ki je 
izključno namenjena začasnemu 
skladiščenju kovinskega živega srebra in je 
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skladiščenju kovinskega živega srebra in je 
za to opremljena.

za to opremljena.

Obrazložitev

Obsežno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je potekalo med celotno pripravo strategije 
Skupnosti za živo srebro in te uredbe. V izmenjavi informacij naj sodelujejo tudi 
zainteresirani subjekti, med njimi države članice, industrija ter nevladne okoljevarstvene in 
zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavka 2 in 3

2. Države članice najpozneje do 
30. novembra 2014 obvestijo Komisijo o 
uporabi in učinkih te uredbe na trgu na 
svojem ozemlju. Države članice predložijo 
te informacije na zahtevo Komisije pred 
datumom iz prvega pododstavka.

2. Države članice vzpostavijo register 
kupcev, prodajalcev in trgovcev z živim 
srebrom, cinabaritno rudo in 
živosrebrovimi spojinami ter zberejo 
ustrezne informacije. Države članice vsaki 
dve leti obvestijo Komisijo o uporabi in 
učinkih te uredbe na trgu na svojem 
ozemlju, in sicer v šestih mesecih pred 
koncem obravnavanega obdobja. 
Komisija v enem letu po predložitvi držav 
članic objavi informacije v zgoščenem 
poročilu. Prvi sklop informacij zajema leti 
2007 in 2008 ter se Komisiji predloži do 
30. junija 2009 in objavi do 30. junija 
2010. Informacije se predložijo v formatu, 
ki ga določi Komisija ...*.

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo 
vsaj naslednje podatke:

3. Informacije iz odstavka 2 vključujejo 
vsaj naslednje podatke:

(a) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, ki vstopi v 
Skupnost ali jo zapusti;

(a) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in živosrebrovih spojin, ki vstopijo v 
Skupnost ali jo zapustijo;

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, s katerim se v 
Skupnosti čezmejno trguje.

(b) količine, cene, državo izvora in 
namembno državo ter predvideno uporabo 
kovinskega živega srebra, cinabaritne rude 
in živosrebrovih spojin, s katerimi se v 
Skupnosti čezmejno trguje.
* Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.
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Obrazložitev

Ob uvedbi prepovedi izvoza bo potreben tudi učinkovit nadzorni sistem za zagotovitev, da živo 
srebro ne bo nezakonito pritekalo na svetovne trge. Vzpostaviti bi bilo treba sistem sledenja 
trgovini, v katerem bi se beležil ves uvoz in izvoz kovinskega živega srebra in živosrebrovih 
spojin med državami članicami ter med EU in tretjimi državami, kjer trgovina ni omejena.

Predlog spremembe 22
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve določb te 
uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za njihovo izvajanje. Predpisane kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Najpozneje do…* države 
članice obvestijo Komisijo o teh določbah, 
brez odlašanja pa tudi o vseh poznejših 
spremembah, ki vplivajo nanje.
* Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ta člen je standardna določba glede kazni za kršitve.

Predlog spremembe 23
Člen 6 b (novo)

Člen 6b
Komisija in države članice spodbujajo in 
povečujejo ozaveščenost javnosti ter 
zagotovijo, da so javno dostopne 
informacije o prepovedi izvoza kovinskega 
živega srebra, cinabaritne rude in 
živosrebrovih spojin ter o varnem 
skladiščenju kovinskega živega srebra.

Obrazložitev

Boljši dostop javnosti do informacij o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in 
živosrebrovih spojin ter širjenje takih informacij prispevata k učinkovitejšemu varovanju 
človekovega zdravja in bolj zdravemu okolju.
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Predlog spremembe 24
Člen 7

1. Komisija oceni uporabo te uredbe in 
njene učinke na trgu v Skupnosti, pri čemer 
upošteva informacije iz člena 6.

1. Komisija oceni uporabo te uredbe in 
njene učinke na trgu v Skupnosti, pri čemer 
upošteva informacije iz členov 5 in 6.

2. Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 
30. junija 2015.

2. Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 
30. junija 2012. Po potrebi se temu 
poročilu priložijo predlogi za revizijo te 
uredbe.

Obrazložitev

Po določenem času izvajanja in glede na spremembo datuma za prepoved uvoza bo treba 
oceniti učinkovitost predlaganih pravnih ukrepov ter pripraviti pregledno poročilo s predlogi 
za revizijo.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Živo srebro in njegove spojine so zelo strupene za človeka, zlasti za razvoj otrokovega 
živčnega sistema, hkrati pa škodujejo tuidi ekosistemom in živalstvu. Problem onesnaženja z 
živim srebrom, ki se je prvotno zdel akutnega, a lokalnega značaja, danes velja za svetoven, 
razširjen in kroničen problem. Visoki odmerki živega srebra so lahko smrtno nevarni za 
človeka, vendar pa lahko že relativno nizki odmerki resno škodujejo razvoju živčnega 
sistema, pred kratkim pa je bila ugotovljena tudi povezava o morebitnih škodljivih vplivih na 
kardiovaskularni, imunski in reproduktivni sistem. Živo srebro zavira tudi mikrobiološko 
aktivnost v tleh ter je v okvirni direktivi o vodah označeno kot prednostna nevarna snov.
V okolju se živo srebro lahko spremeni v metil živo srebro, ki je bioakumulativno in se kopiči 
v prehranjevalni verigi, zlasti v vodnih ekosistemih. Metil živo srebro zlahka prehaja placento 
in krvno-možgansko pregrado.

Viri v Evropski uniji

Živo srebro so pojavlja v naravi in sicer v različnih oblikah. Živo srebro v čisti obliki se 
imenuje "elementarno" ali "kovinsko" živo srebro (Hg(0)). V naravi ga le redko najdemo kot 
čisto, tekočo kovino, namesto tega v spojinah in anorganskih soleh.
Glavni viri živega srebra v EU so:
- ostanki kloralkalne industrije pri prehodu na postopke brez živega srebra ali ob zaprtju 

tovarne (razgradnji),
- živo srebro kot stranski proizvod pri pridobivanju barvnih kovin in taljenju (cinka, bakra,

svinca, zlata, srebra in drugih rud); glede na postopke čiščenja lahko poleg živega srebra 
pri tem procesu kot stranski proizvod nastane tudi kalomel (živosrebrov klorid),

- živo srebro kot stranski proizvod pri čiščenju zemeljskega plina,
- reciklirano živo srebro iz proizvodov, ki ga vsebujejo (fluroscentne svetilke, baterije, zobni 

amalgam, merilna in kontrolna oprema, stikala), ter odpadkov iz proizvodnje in predelave,
- zaloge živega srebra, ki so jih v preteklih letih nakopičili posredniki in trgovci, kot je 

MAYASA. 
Največji rudnik živega srebra je v mestu Almadén v Španiji. Tu je bilo pridobivanje živega 
srebra ustavljeno leta 2003, vendar pa lastnik rudnika, podjetje MAYASA, zbira živo srebro 
iz zahodnoevropskih kloralkalnih tovarn v razgradnji, pa tudi od drugod, ter z njim trguje na 
mednarodnem trgu (večinoma z državami v razvoju).

Predlog Komisije za prepoved izvoza živega srebra iz EU ter o skladiščenju presežkov 
živega srebra

Glede na nevarnost, ki jo predstavlja živo srebro, ter ker obstajajo nadomestni postopki brez 
živega srebra, je Oselska in pariška komisija (OSPAR) leta 1990 priporočila, naj vsi 
kloralkalni obrati z živosrebrovimi celicami do leta 2010 preidejo na tehnologijo brez živega 
srebra (sklep PARCOM 90/3). 
Evropski parlament je v svoji resoluciji o strategiji Skupnosti za živo srebro marca 2006 
pozval Komisijo, naj ukrepa glede izvajanja sklepa OSPAR 90/3. Razen sedanjih emisij 
živega srebra iz kloralkalnih obratov z živosrebrovimi celicami je treba pri prehodu na 
tehnologijo brez živega srebra odstraniti velike količine živega srebra v njihovih celicah na 
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okolju prijazen način. Da ne bi presežki živega srebra preplavili svetovnega trga, je bil 
oktobra 2006 sprejet predlog uredbe o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra s 1. julijem 
2011. V predlogu so navedene tudi vzporedne določbe o varnem skladiščenju presežkov 
živega srebra, ki večinoma prihaja iz kloralkalnih obratov z živosrebrovimi celicami v 
razgradnji, namen teh določb pa je preprečiti ponovno prodajo. Trenutno je v živosrebrovih 
celicah v Evropi približno 12 000 ton živega srebra. Zato je Evropska komisija pozvala Euro 
Chlor (federacijo kloralkalne industrije EU), ki je pristal na oblikovanje prostovoljnega 
sporazuma za skladiščenje presežkov kloralkalnega živega srebra, saj se zaveda, da bo 
skladiščenje potrebno.
Obvezno skladiščenje je predvideno za kovinsko živo srebro, ki se v kloralkalni industriji ne 
uporablja več, za živo srebro kot stranski produkt pri pridobivanju barvnih kovin ter za živo 
srebro kot stranski produkt pri čiščenju zemeljskega plina. V obveznost skladiščenja 
namenoma ni vključeno reciklirano živo srebro iz proizvodov, ki ga vsebujejo.

Priporočila poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, vendar meni, da je potrebnih nekaj sprememb, da 
bi bolje zaščitili zdravje ljudi in okolje. Zato poročevalec predlaga spremembe, ki se 
večinoma nanašajo na spodaj navedene točke.

Datum prepovedi izvoza
EU izvozi več živega srebra kot katera koli druga regija na svetu, zato bi z zgodnjo 
prepovedjo izvoza, skupaj z drugimi mednarodnimi ukrepi, bistveno zmanjšali nesorazmerne 
učinke izpostavljenosti živemu srebru v državah v razvoju, ki jo povzročajo velike količine 
živega srebra. Dokler ne bo začela veljati prepoved izvoza, bo živo srebro EU še vedno 
pritekalo na trg, s čimer se bo povečevala nevarnost za zdravje ljudi in okolje, zato je treba 
predlagano prepoved uvesti čim prej, po možnosti do leta 2009.
V prejšnjih osnutkih Komisije ter tudi luksemburškega predsedstva je že bila predlagana 
prepoved izvoza za leto 2008. 

Obseg prepovedi izvoza živega srebra
Če naj uredba ostane pravična in preprosta, je treba prepoved izvoza uvesti tudi za 
živosrebrove spojine.
Poročevalec podpira, da se prepoved izvoza živega srebra razširi tudi na živosrebrove spojine.
Utemeljena je namreč zaskrbljenost, da bi lahko živosrebrove spojine, proizvedene na primer 
pri pridobivanju barvnih kovin in taljenju (kot je kalomel Hg2Cl2), izvozili v druge države ter 
jih tam predelali v elementarno živo srebro za nadaljnjo uporabo. Po mnenju poročevalca bi 
splošna prepoved izvoza, tudi živosrebrovih spojin, prispevala k zmanjšanju emisij in količine 
živega srebra v obtoku. Poleg tega se lahko s prepovedjo izvoza živosrebrovih spojin prepreči, 
da bi se spojine z veliko vsebnostjo živega srebra uporabljale kot surovina za pridobivanje 
kovinskega živega srebra, s čimer se prepreči morebitna vrzel v uredbi.
Poleg tega se lahko s prepovedjo izvoza cinabaritne rude prepreči, da bi se rudnine in spojine 
z veliko vsebnostjo živega srebra uporabljale kot surovina za pridelavo kovinskega živega 
srebra.
Prepoved je treba razširiti tudi na proizvode, ki vsebujejo živo srebro, za katere veljajo 
omejitve EU glede uporabe in trženja. EU mora preprečiti dvojne standarde. Proizvodov, ki 
vsebujejo živo srebro in so prepovedani v EU, se ne sme izvažati v tretje države, kjer zanje 
morda še ne veljajo omejitve.
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Evropski parlament je marca 2006 pozval, naj se prepoved izvoza razširi tudi na živosrebrove 
spojine in proizvode, ki vsebujejo živo srebro, za katere veljajo ali bodo kmalu veljale 
omejitve EU glede uporabe in trženja.

Uvoz živega srebra
Po mnenju poročevalca mora Evropska komisija obravnavati prepoved uvoza živega srebra v 
EU, da se zagotovi, da zaloge živega srebra v EU ustrezajo povpraševanju v EU, obveznostim 
skladiščenja ter politiki, ki spodbuja predelavo živega srebra iz odpadkov in proizvodov. Ni 
namreč smiselno, da bi skladiščili živo srebro, ki izvira iz EU, hkrati pa bi ga uvažali za 
utemeljeno uporabo v EU. 

Sistem sledenja trgovini
Treba je vzpostaviti sistem za redno sledenje uvozu in izvozu kovinskega živega srebra in 
živosrebrovih spojin v EU in iz nje ter v notranji trgovini. Evropski parlament je marca 2006 
pozval k vzpostavitvi sistema sledenja trgovini z živim srebrom, preden začne veljati 
prepoved izvoza.
S sistemom sledenja bi zagotovili preglednost trgovine, hkrati pa bi lahko Komisija in 
zainteresirane strani zlahka presodile dogodke, ki bi bili v v nasprotju z namenom in učinkom 
prepovedi.
Države članice naj bi Komisiji redno posredovale informacije, ta pa bi jih objavljala.

Varna in trajnostna rešitev za skladiščenje presežkov živega srebra
Presežek živega srebra je treba skladiščiti ali odstraniti, končno pa naj bi ga v celoti odstranili 
na varen in okolju prijazen način. 
Pri odlaganju kovinskega živega srebra v rudnikih soli se porajajo vprašanja glede dolgoročne 
varnosti za okolje. Še vedno povzročata skrbi dejstvo, da je živo srebro tekoče, ter vprašanje, 
če lahko živo srebro v rudnikih soli ostane nedotaknjeno, ne da bi sodi z živim srebrom 
nazadnje začeli puščati ali bi uhajali hlapi.
Ravno tako je treba skladiščiti živo srebro, pridobljeno iz cinabaritne rude; če bi namreč 
dovolili njegovo uporabo, bi to pomenilo dajanje novega živega srebra na trg, kar bi bilo v 
nasprotju s ciljem te uredbe.
Po mnenju poročevalca je treba živo srebro pred dokončno odstranitvijo skladiščiti začasno, 
dokler se ne razvije in popolnoma oceni tehnologija za varno odstranjevanje. Količina takega 
živega srebra je razmeroma majhna. Zaradi velike gostote bo imelo približno 12 000 ton 
presežkov živega srebra kloralkalne industrije prostornino približno 1000 kubičnih metrov.
Treba je določiti minimalne pogoje skladiščenja, s katerimi se zagotovi nenehni nadzor, 
minimalni varnostni standardi, redno in pregledno poročanje, predhodno načrtovanje in 
projekcije, varno dostavo in kazni za kršitve.
V skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, je v času začasnega skladiščenja 
odgovoren lastnik obrata za skladiščenje.
Države članice prevzamejo upravno in finančno odgovornost za varno dokončno odstranitev.

Evropski parlament je marca 2006 pozval k pravno zavezujočim ukrepom, s katerimi bi 
zagotovili, da živo srebro iz kloralkalne industrije ne bi ponovno prišlo na trg ter njegovo 
varno skladiščenje na varnih krajih, ki bodo pod stalnim nadzorom in kjer bo po potrebi 
mogoča takojšnja aktivna intervencija. Poleg tega je Parlament zahteval minimalne varnostne 
standarde, redno in pregledno poročanje, predhodno načrtovanje in projekcije ter kazni in 
ukrepe, hkrati pa je poudaril pomen čim doslednejšega uveljavljanja načela, da plača 
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povzročitelj obremenitve, pri skladiščenju, ter da naj bi industrijski sektorji, odgovorni za 
proizvodnjo živega srebra, prispevali k financiranju varnega skladiščenja presežkov živega 
srebra.


