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KORTFATTAD MOTIVERING

Tungmetallen kvicksilver är en mycket farlig förorening. Så snart den kommer ut i miljön 
sprids den mycket lätt, och den kan också omformas till en ännu farligare förening, 
metylkvicksilver. Denna förening ackumuleras i näringskedjan och hamnar för det mesta i 
fisk, som människan konsumerar. När det väl släppts ut utgör kvicksilver ett betydande hot 
mot människors hälsa, djur och miljön inom överskådlig framtid. Det finns allt fler bevis för 
att samhällskostnaderna för skador på folkhälsa och miljö sannolikt är mycket högre än vad 
man förut trodde.

Kvicksilver och dess föreningar påverkar centrala nervsystemet, njurarna och levern och det
kan störa autoimmuna processer, orsaka skakningar, nedsatt syn och hörsel, förlamning, 
sömnlöshet och känslomässig instabilitet. Kvicksilverföreningar kan passera placentabarriären 
och orsaka fosterutvecklingsskador samt bristande uppmärksamhet och försenad utveckling i 
barndomen. Till och med låga doser av föreningar som innehåller kvicksilver kan ha 
allvarliga effekter på utvecklingen av nervsystemet, och nyligen har de kopplats till eventuellt 
skadliga effekter på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet och det reproduktiva systemet.

Kvicksilver används idag i industriprocesser i klor-alkalindustrin och i hantverksmässig, 
småskalig guldutvinning. Metallen återfinns också i ett stort antal konsumentprodukter som 
finns att köpa över hela världen. Den finns i produkter som lysrör, elektriska komponenter, 
mätutrustning och i tandamalgam. I EU släpps metallen emellertid främst ut i naturen genom 
förbränning av fossila bränslen, främst kol. Kvicksilver är en mycket rörlig metall och det kan 
lätt förflytta sig över långa sträckor. Spridning av kvicksilver är ett globalt problem och det 
finns ett brådskande behov av kraftfulla åtgärder.

Den strategi mot kvicksilver som lades fram av kommissionen i början av 2005 var alltså 
mycket välkommen. I åtgärd 5 i denna strategi anges att ”kvicksilverexporten från 
gemenskapen skall fasas ut”. Detta är en särskilt viktig komponent eftersom EU är världens 
största exportör av kvicksilver. Cirka 1 000 ton elementärt kvicksilver exporteras årligen från 
EU av den totala globala mängden på 3 600 ton. Större delen av detta kvicksilver hamnar i 
utvecklingsländerna där förvaltning och kontroll är mindre sträng. Detta innebär betydande 
risker för att arbetstagare och lokalsamhällen skall förorenas.

Förslaget till förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver
sändes till Europaparlamentet och rådet den 26 oktober 2006. Detta förslag är en viktig början
och sänder samtidigt en viktig signal till resten av världen att EU är redo att acceptera sitt 
internationella ansvar för många av de avsiktliga utsläppen och användningarna av 
kvicksilver.

Det finns ändå några svaga punkter i förslaget som måste åtgärdas. De föreslagna ändringarna 
syftar till att göra förordningen till ett verkligt verktyg för att minska den globala 
kvicksilverpoolen.

Föredraganden föreslår i detta syfte ett antal ändringsförslag som huvudsakligen omfattar 
följande punkter:

– En utvidgning av exportförbudets tillämpningsområde så att även 
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kvicksilverföreningar omfattas.

– En utvidgning av exportförbudets tillämpningsområde så att det även omfattar 
produkter som innehåller kvicksilver, som omfattas av begränsning av användning och 
utsläppande på marknaden inom EU.

– Exportförbudet för metalliskt kvicksilver, kvicksilverföreningar och produkter som 
innehåller kvicksilver skall genomföras så snart som möjligt och senast den 
1 januari 2008.

– Ett förbud mot import av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar bör införas.

– Införande av ett spårningssystem för handel med kvicksilver inom gemenskapen och 
även för handel med tredje länder. Detta skulle förbättra insynen och öka 
informationsflödet för de berörda parterna.

– Berörda utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier bör ges relevant 
bistånd för att skynda på övergången till kvicksilverfri teknik och på sikt eliminera
utsläpp och användningar av kvicksilver.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Export av metalliskt kvicksilver från 
gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt 
minska den globala kvicksilvertillgången.

(4) Export av metalliskt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar från gemenskapen bör 
förbjudas för att kraftigt minska den globala 
kvicksilvertillgången.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även kvicksilverföreningar omfattas, för 
att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen.

Ändringsförslag 2
Skäl 4a (nytt)

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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(4a) Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som omfattas av 
begränsningar avseende användning och 
distribution inom EU bör också förbjudas. 
Kommissionen bör utarbeta en 
konsoliderad förteckning över de produkter 
som omfattas, som bör aktualiseras årligen 
på grundval av utvecklingen i
gemenskapsrätten.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även produkter som innehåller 
kvicksilver som omfattas av begränsningar avseende användning och utsläppande på 
marknaden inom EU omfattas, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala 
kvicksilverpoolen. Dessa produkter bör för öppenhetens skull sammanställas i en 
konsoliderad förteckning som bör aktualiseras årligen av kommissionen.

Ändringsförslag 3
Skäl 7a (nytt)

(7a) Import av metalliskt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar bör förbjudas i syfte 
att förbättra miljöskyddet och folkhälsan i 
EU.

Motivering

För att skydda miljön och folkhälsan i EU bättre och för att styra tillgång och efterfrågan på 
kvicksilver effektivare bör ett förbud mot import av metalliskt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar införas.

Ändringsförslag 4
Skäl 8a (nytt)

(8a) Medlemsstaterna bör lämna 
information om kvicksilver som kommer in
i eller lämnar gemenskapen eller som
handlas över gränserna i gemenskapen, för 
att göra det möjligt att bedöma 
instrumentets effektivitet vid lämplig 
tidpunkt. 
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Motivering

Bättre uppgifter om handelsströmmarna behövs omedelbart såsom visas i UNEP:s (FN:s 
miljöprograms) rapport om tillgång, handel och efterfrågan från november 2006. På detta 
sätt kommer relevant information att göras tillgänglig även i jämförande syfte under 
översynsprocessen, för att visa på förändringar på marknaderna osv.

Ändringsförslag 5
Skäl 11a (nytt)

(11a) Tekniskt bistånd bör ges direkt av 
kommissionen och medlemsstaterna till 
utvecklingsländer och länder med 
övergångsekonomier eller indirekt genom
stöd till projekt av icke-statliga 
organisationer, i synnerhet stöd som 
underlättar övergången till alternativa
kvicksilverfria tekniker och slutlig 
utfasning av användningar och utsläpp av 
kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt i 
utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier på kort sikt, där kvicksilver 
exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning. Bistånd behövs därför från 
EU för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik.

Ändringsförslag 6
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen skall 
vara förbjuden från och med den 1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6) och 
kvicksilverföreningar från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2008.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även kvicksilverföreningar omfattas, för 
att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Eftersom EU är världens 
största exportör och måste ta lämpligt ansvar är det nödvändigt att införa förbudet så snart 
som möjligt och absolut senast den 1 januari 2008.
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Ändringsförslag 7
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som är förbjudna att säljas 
eller distribueras inom EU skall vara 
förbjuden från och med den 
1 januari 2008.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även produkter som innehåller 
kvicksilver som omfattas av begränsningar avseende användning och distribution inom EU 
omfattas, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Det är 
också nödvändigt att se till att sådana produkter inte hamnar i utvecklingsländer där 
administrativa åtgärder och kontroll är mindre stränga.

Ändringsförslag 8
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Import av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6) och 
kvicksilverföreningar till gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2008.

Motivering

För att skydda miljön och folkhälsan i EU bättre och för att styra tillgång och efterfrågan på 
kvicksilver effektivare bör ett förbud mot import av metalliskt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar införas.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, stycke 1

Kommissionen skall organisera ett 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och berörda industrier.

Kommissionen skall organisera ett första
informationsutbyte mellan medlemsstaterna, 
icke–statliga organisationer och berörda 
industrier senast den 1 juli 2010.
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Motivering

Informationsutbytet bör även omfatta icke–statliga organisationer. Ett särskilt datum bör 
fastställas för det möte som aktörerna skall hålla för att se över nya uppgifter och 
erfarenheter, som medlemsstaterna rapporterat på grundval av den ändrade artikel 6.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, stycke 2

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
eventuella behov av att utvidga 
exportförbudet till kvicksilverföreningar 
och produkter som innehåller kvicksilver, 
att utvidga förvaringsskyldigheten till 
metalliskt kvicksilver från andra källor samt 
att fastställa tidsgränser för förvaring i 
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

Utbytet skall grunda sig på den information 
som samlats in hittills och även gälla 
eventuella behov av att utvidga 
förvaringsskyldigheten till metalliskt 
kvicksilver från andra källor samt att 
fastställa tidsgränser för förvaring i 
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

Motivering

För överensstämmelse med tidigare ändrade artiklar.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2014 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

2. Medlemsstaterna skall upprätta ett 
register över köpare, säljare och handlare 
av kvicksilver och kvicksilverföreningar
och samla in relevant information. De skall 
informera kommissionen om förordningens 
tillämpning och marknadseffekter på deras 
territorium vartannat år och senast 
6 månader efter utgången av den period 
som omfattas. Informationen skall 
tillhandahållas i ett format som fastställs av 
kommissionen. Den första omgången med 
information skall omfatta åren 2007–2008 
och skall överlämnas till kommissionen
senast den 30 juni 2009. Kommissionen 
skall offentliggöra informationen i en 
kortfattad rapport inom ett år efter det att 
medlemsstaterna lämnat in den och senast 
den 30 juni 2010.
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Motivering

Bättre uppgifter om handelsströmmarna behövs omedelbart såsom visas i UNEP:s (FN:s 
miljöprograms) rapport om tillgång, handel och efterfrågan från november 2006. På detta 
sätt kommer relevant information att göras tillgänglig även i jämförande syfte under 
översynsprocessen, för att visa på förändringar på marknaderna osv.

Ändringsförslag 12
Artikel 7, punkt 1

1. Kommissionen skall utvärdera 
förordningens tillämpning och 
marknadseffekter i gemenskapen, med 
beaktande av den information som avses i 
artikel 6.

1. Kommissionen skall utvärdera 
förordningens tillämpning och 
marknadseffekter i gemenskapen, med 
beaktande av den information som avses i 
artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 2

2. Kommissionen skall senast den 
30 juni 2015 lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

2. Kommissionen skall senast den 
30 juni 2012 lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
skall vid behov åtföljas av förslag om
översyn av de relevanta bestämmelserna i 
denna förordning.

Motivering

För att se till att den information som samlas in genom den process som anges i artiklarna 5 
och 6 följs upp bör en rapport överlämnas av kommissionen med förslag om översyn vid 
behov.

Ändringsförslag 14
Artikel 8

Kommissionen skall minst ett år före den 
dag som anges i artikel 1 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om framsteg i 
multilaterala verksamheter och 
förhandlingar om kvicksilver, och särskilt 
utvärdera om tidsramarna för och 
omfattningen av de åtgärder som anges i 
denna förordning ligger i linje med den 

Kommissionen skall senast den 
31 december 2009 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om framsteg i 
multilaterala verksamheter och 
förhandlingar om kvicksilver, och särskilt 
utvärdera om de åtgärder som anges i denna 
förordning ligger i linje med den 
internationella utvecklingen.
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internationella utvecklingen.

Motivering

För överensstämmelse med det ändrade datumet i artikel 1.

Ändringsförslag 15
Artikel 8a, stycke 1 (nytt)

Artikel 8a, stycke 1
Med hänsyn särskilt till de behov som 
utvecklingsländer och länder med 
övergångsekonomi har, skall 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna främja tekniskt bistånd, 
bl.a. i form av utbildning, för utveckling av 
den infrastruktur, kapacitet och 
sakkunskap som krävs för att göra framsteg 
i övergången till alternativa kvicksilverfria 
tekniker och slutligen fasa ut
användningar och utsläpp av kvicksilver 
och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt i 
utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier på kort sikt, där kvicksilver 
exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning, och bistånd behövs från EU 
för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik. Ordalydelsen i detta ändringsförslag 
har lånats från det nya förslaget till förordning om export och import av farliga kemikalier.

Ändringsförslag 16
Artikel 8a, stycke 2 (nytt)

Artikel 8a, stycke 2
Kommissionen och medlemsstaterna skall 
även överväga att ge stöd till icke–statliga 
organisationer, som visat sig vara särskilt 
effektiva i att tillhandahålla detta slags 
tjänster.

Motivering

Bistånd skulle kunna kanaliseras också via icke–statliga organisationer som har betydande 
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praktiska erfarenheter att detta slags arbete.


