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Ændringsforslag  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 192, stk. 1, og artikel 207, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 192, stk. 1, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 192, stk. 1, og artikel 207, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 192, stk. 1, 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 192, stk. 1, i TEUF bør være det eneste retsgrundlag for denne forordning. 

 

Ændringsforslag  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Kviksølv er et yderst giftigt stof, 

som udgør en global og meget stor risiko 

for menneskers sundhed, herunder i form 

af methylkviksølv i fisk og skaldyr, og for 

økosystemerne og vilde dyr og planter. 

Grundet kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur, stammer 

mellem 40 og 80 % af den samlede 

kviksølvaflejring i Unionen fra tredjelande 

og kræver derfor handling på lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt plan. 

(1) Kviksølv er et yderst giftigt stof, 

som udgør en global og meget stor risiko 

for menneskers sundhed. 

Kontamineringen af tusinder af 

mennesker mellem 1932 og 1966 i Japan, 

benævnt Minamatasyge, er den tragiske 

illustration af dette stofs ekstreme 

skadelighed for sundheden. Det findes i 

dag i form af methylkviksølv i fisk og 

skaldyr, økosystemerne og vilde dyr og 

planter. Grundet kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur, stammer 

mellem 40 og 80 % af den samlede 

kviksølvaflejring i Unionen fra tredjelande 

og kræver derfor handling på lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt plan. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  97 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Kviksølv er et yderst giftigt stof, 

som udgør en global og meget stor risiko 

for menneskers sundhed, herunder i form 

af methylkviksølv i fisk og skaldyr, og for 

økosystemerne og vilde dyr og planter. 

Grundet kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur, stammer 

mellem 40 og 80 % af den samlede 

kviksølvaflejring i Unionen fra 

tredjelande og kræver derfor handling på 

lokalt, regionalt, nationalt og 

internationalt plan. 

(1) Kviksølv er et yderst giftigt stof, 

som udgør en global og meget stor risiko 

for menneskers sundhed, herunder i form 

af methylkviksølv i fisk og skaldyr, og for 

økosystemerne og vilde dyr og planter. I 

høj dosis er kviksølv særlig farligt for 

mindre og ufødte børn og skader bl.a. de 

åndelige evner. Der bør derfor indføres 

restriktioner for stoffets anvendelse. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  98 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Grundet kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur stammer 

mellem 40 % og 80 % af den samlede 

kviksølvaflejring i Unionen fra 

tredjelande og kræver derfor handling på 

lokalt, regionalt, nationalt og 

internationalt plan. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Brugen af kviksølv i 

produktionsprocesser bør udfases, og i 

den forbindelse bør der tilskyndes til 

forskning i produkter, der kan udgøre et 

alternativ til kviksølv, og som er 

uskadelige eller i det mindste knap så 

farlige for miljøet og sundheden. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De fleste kviksølvemissioner og de 

dertil knyttede eksponeringsrisici stammer 

fra menneskets aktiviteter, herunder 

primær udvinding af kviksølv og 

forarbejdning, anvendelse af kviksølv i 

produkter, industrielle processer og 

småguldminedrift og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. 

(2) De fleste kviksølvemissioner og de 

dertil knyttede eksponeringsrisici stammer 

fra menneskets aktiviteter, herunder 

primær udvinding af kviksølv og 

forarbejdning, anvendelse af kviksølv i 

produkter, industrielle processer og 

småguldminedrift og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. Forbrænding af fossile 

brændstoffer på kraftværker og i 

industrikedler udgør sammen med 

boligopvarmning næsten halvdelen af de 

globale kviksølvemissioner. Overgangen 

til vedvarende energiproduktion samt 

energieffektivitetsforanstaltninger bør 

derfor fremskyndes med henblik på at 

opnå en væsentlig reduktion i mængden 

af kviksølv, der frigives i atmosfæren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De fleste kviksølvemissioner og de 

dertil knyttede eksponeringsrisici stammer 

fra menneskets aktiviteter, herunder 

primær udvinding af kviksølv og 

forarbejdning, anvendelse af kviksølv i 

produkter, industrielle processer og 

småguldminedrift og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. 

(2) De fleste kviksølvemissioner og de 

dertil knyttede eksponeringsrisici stammer 

fra menneskets aktiviteter, herunder 

primær udvinding af kviksølv og 

forarbejdning, anvendelse af kviksølv i 

produkter, industrielle processer og 

småguldminedrift, hvortil der benyttes 

kviksølv, og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  102 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De fleste kviksølvemissioner og de 

dertil knyttede eksponeringsrisici stammer 

fra menneskets aktiviteter, herunder 

primær udvinding af kviksølv og 

forarbejdning, anvendelse af kviksølv i 

produkter, industrielle processer og 

småguldminedrift og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. 

(2) En stor del af 

kviksølvemissionerne og de dertil knyttede 

eksponeringsrisici stammer fra menneskets 

aktiviteter, herunder primær udvinding af 

kviksølv og forarbejdning, anvendelse af 

kviksølv i produkter, industrielle processer 

og småguldminedrift og forarbejdning samt 

kviksølvemissioner, der navnlig stammer 

fra kulforbrænding, og håndtering af 

kviksølvaffald. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  103 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Det syvende 

miljøhandlingsprogram som vedtaget ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1386/2013/EU34 fastsætter et ugiftigt 

miljø som langsigtet mål og understreger i 

den forbindelse, at der er brug for tiltag, 

der sikrer en minimering af de signifikante 

skadelige virkninger for menneskers 

sundhed og miljøet inden 2020. 

(3) Det syvende 

miljøhandlingsprogram som vedtaget ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1386/2013/EU34 fastsætter et ugiftigt 

miljø som langsigtet mål og understreger i 

den forbindelse, at der er brug for 

øjeblikkelige tiltag, der sikrer en 

minimering af de signifikante skadelige 

virkninger for menneskers sundhed og 

miljøet inden 2020. 

__________________ __________________ 

34 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 

om et generelt EU-miljøhandlingsprogram 

frem til 2020 "Et godt liv i en 

34 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 

om et generelt EU-miljøhandlingsprogram 

frem til 2020 "Et godt liv i en 
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ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 

28.12.2013, s. 171). 

ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 

28.12.2013, s. 171). 

Or. el 

 

Ændringsforslag  104 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Der er skabt betydelige fremskridt i 

Unionen i de seneste ti år, når det drejer sig 

om håndtering af kviksølv. Det skyldes 

vedtagelsen af strategien og en lang række 

foranstaltninger vedrørende 

kviksølvemissioner, -forsyning, -

efterspørgsel og anvendelse og 

forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre. 

(5) Der er skabt betydelige fremskridt i 

Unionen i de seneste ti år, når det drejer sig 

om håndtering af kviksølv. Det skyldes 

vedtagelsen af strategien og en lang række 

foranstaltninger vedrørende 

kviksølvemissioner, -forsyning, -

efterspørgsel og anvendelse og 

forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre. Der bør rettes særlig 

opmærksomhed mod fuld og 

overensstemmende gennemførelse af 

reglerne i denne forordning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Der er skabt betydelige fremskridt i 

Unionen i de seneste ti år, når det drejer 

sig om håndtering af kviksølv. Det skyldes 

vedtagelsen af strategien og en lang 

række foranstaltninger vedrørende 
kviksølvemissioner, -forsyning, -

efterspørgsel og -anvendelse og 

forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre. 

(5) Forvaltningen af produktionen af 

kviksølv og af kviksølvemissioner, -

forsyning, -efterspørgsel og -anvendelse i 

industrielle processer, såvel som 
forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre, skal planlægges med det 

formål at beskytte miljøet og sundheden, 

altid med forsigtighedsprincippet for øje. 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Der er skabt betydelige fremskridt i 

Unionen i de seneste ti år, når det drejer sig 

om håndtering af kviksølv. Det skyldes 

vedtagelsen af strategien og en lang række 

foranstaltninger vedrørende 

kviksølvemissioner, -forsyning, -

efterspørgsel og anvendelse og 

forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre. 

(5) Der er skabt betydelige fremskridt i 

Unionen i de seneste ti år, når det drejer sig 

om håndtering af kviksølv, f.eks. gennem 

vedtagelsen af strategien og en lang række 

foranstaltninger vedrørende 

kviksølvemissioner, -forsyning, -

efterspørgsel og anvendelse og 

forvaltningen af kviksølvoverskud og 

kviksølvlagre. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det fastsættes i strategien, at 

forhandling og indgåelse af et 

internationalt juridisk bindende instrument 

bør være en prioritet, eftersom handling på 

EU-plan ikke kan stå alene, når det 

gælder om at sikre effektiv beskyttelse af 

Unionens borgere mod kviksølvets 

sundhedsskadelige virkninger. 

(6) Ud over betingelserne i henhold til 

strategien for håndtering af kviksølv, 

hvori det fastsættes, at forhandling og 

indgåelse af et internationalt juridisk 

bindende instrument bør være en prioritet, 

bør EU bestræbe sig på at skille sig ud 

blandt verdens partnere for at sikre en 

virkelig effektiv beskyttelse af sine borgere 

mod kviksølvets sundhedsskadelige 

virkninger og bør i denne forbindelse vise 

alle lande, der er parter i 

Minamatakonventionen, eksempler på 

bedste praksis. 

Or. it 
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Ændringsforslag  108 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det fastsættes i strategien, at 

forhandling og indgåelse af et 

internationalt juridisk bindende instrument 

bør være en prioritet, eftersom handling på 

EU-plan ikke kan stå alene, når det gælder 

om at sikre effektiv beskyttelse af 

Unionens borgere mod kviksølvets 

sundhedsskadelige virkninger. 

(6) Det fastsættes i strategien, at 

forhandling og indgåelse af et 

internationalt instrument bør være en 

prioritet, eftersom handling på EU-plan 

ikke kan stå alene, når det gælder om at 

sikre effektiv beskyttelse af Unionens 

borgere mod kviksølvets 

sundhedsskadelige virkninger. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Unionen og 26 medlemsstater 

underskrev den 11. oktober 2013 i 

Kumamoto Minamatakonventionen om 

kviksølv ("konventionen")37. Unionen og 

alle dens medlemsstater er derfor indstillet 
på konventionens indgåelse, gennemførelse 

og anvendelse38. 

(7) Unionen og 26 medlemsstater 

underskrev den 11. oktober 2013 i 

Kumamoto Minamatakonventionen om 

kviksølv ("konventionen")37. I 

modsætning til Unionen som organisation 

betragtet ønsker Estland og Portugal ikke 

på nuværende tidspunkt at deltage i 

konventionens indgåelse, gennemførelse 

og anvendelse38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Rådets afgørelse XXX af XX.XX.XX 

om indgåelse af Minamatakonventionen 

om kviksølv (EUT C ... af ..., s. ). 

38 Rådets afgørelse XXX af XX.XX.XX 

om indgåelse af Minamatakonventionen 

om kviksølv (EUT C ... af ..., s. ). 

Or. fr 
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Ændringsforslag  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Unionen og 26 medlemsstater 

underskrev den 11. oktober 2013 i 

Kumamoto Minamatakonventionen om 

kviksølv ("konventionen")37. Unionen og 

alle dens medlemsstater er derfor indstillet 

på konventionens indgåelse, gennemførelse 

og anvendelse38. 

(7) Unionen og 26 medlemsstater har i 

Kumamoto underskrevet 

Minamatakonventionen om kviksølv 

("konventionen")37. Unionen og alle dens 

medlemsstater er derfor indstillet på 

konventionens indgåelse, gennemførelse 

og anvendelse38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

Rådets afgørelse XXX af XX.XX.XX om 

indgåelse af Minamatakonventionen om 

kviksølv (EUT C ... af ..., s. ). 

Rådets afgørelse XXX af XX.XX.XX om 

indgåelse af Minamatakonventionen om 

kviksølv (EUT C ... af ..., s. ). 

Or. pl 

Begrundelse 

Ikke alle medlemsstaterne har underskrevet konventionen endnu. 

 

Ændringsforslag  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Hvis Unionen og medlemsstaterne 

hurtigt ratificerer konventionen, vil det 

tilskynde verdens store brugere og udledere 

af kviksølv, der har underskrevet 

konventionen, til at ratificere og 

gennemføre den. 

(8) Hvis de europæiske stater hurtigt 

ratificerer konventionen, vil det tilskynde 

verdens store brugere og udledere af 

kviksølv, der har underskrevet 

konventionen, til at ratificere og 

gennemføre den. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventionens 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

kun fastsætte bestemmelser, som supplerer 

EU-retten, og som er nødvendige for at 

sikre, at den er i fuld overensstemmelse 

med konventionen, således at Unionen og 

dens medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventionens 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

fastsætte bestemmelser, som supplerer EU-

retten, og som er nødvendige for at sikre, at 

den er i fuld overensstemmelse med 

konventionen, således at Unionen og dens 

medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. Nærværende forordning 

bør desuden fastlægge nye bestemmelser, 

der er mere omfattende end konventionen, 

i overensstemmelse med strategien og EU-

lovgivningen om miljø og beskyttelse af 

sundheden, navnlig hvad angår affald. 

Or. es 

Begrundelse 

Den nye forordning bør ikke begrænses til at tilpasse EU-lovgivningen til konventionen. Der 

er flere forhold i konventionen, hvor EU kan gøre hurtigere fremskridt og således lægge 

grundlaget for konventionens udvikling fremover. 

 

Ændringsforslag  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

kun fastsætte bestemmelser, som supplerer 

EU-retten, og som er nødvendige for at 

sikre, at den er i fuld overensstemmelse 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

kun fastsætte bestemmelser, som supplerer 

EU-retten, og som er nødvendige for at 

sikre, at den er i fuld overensstemmelse 
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med konventionen, således at Unionen og 

dens medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. 

med konventionen, således at Unionen og 

dens medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. Der bør i den forbindelse 

tages hensyn til Estlands og Portugals 

suveræne ønsker, idet disse medlemsstater 

gennem en konstruktiv dialog opfordres 

til at underskrive Minamatakonventionen. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  114 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

kun fastsætte bestemmelser, som supplerer 

EU-retten, og som er nødvendige for at 

sikre, at den er i fuld overensstemmelse 

med konventionen, således at Unionen og 

dens medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

først og fremmest sigte mod at fastsætte 

bestemmelser, som supplerer EU-retten, og 

som er nødvendige for at sikre, at den er i 

fuld overensstemmelse med konventionen, 

således at Unionen og dens medlemsstater 

kan ratificere og gennemføre den. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

kun fastsætte bestemmelser, som supplerer 

EU-retten, og som er nødvendige for at 

sikre, at den er i fuld overensstemmelse 

(9) Eftersom EU's lovgivning allerede 

gennemfører mange af konventions 

forpligtelser, bør nærværende forordning 

fastsætte bestemmelser, som supplerer EU-

retten, og som er nødvendige for at sikre, at 

den er i fuld overensstemmelse med 
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med konventionen, således at Unionen og 

dens medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. 

konventionen, således at Unionen og dens 

medlemsstater kan ratificere og 

gennemføre den. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Der kan iværksættes yderligere 

foranstaltninger i Unionen, hvis 

ambitionsniveau er højere end 

konventionens, såfremt de bidrager til en 

effektiv og reel reduktion af de skadelige 

virkninger af kviksølv, i overensstemmelse 

med det aktuelle videnskabelige niveau og 

forudsat, at de ikke stiller europæiske 

virksomheder ugunstigt i konkurrencen 

med resten af verden. Som eksempel kan 

nævnes, at EU bør tilskynde til brug af 

genindvundet kviksølv til industriformål. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at reducere kviksølvproduktionen på verdensplan og sende et positivt signal bør der 

tilskyndes til genindvinding og brug af genindvundet kviksølv i Unionen. 

 

Ændringsforslag  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det forbud mod eksport af (10) Det forbud mod eksport af 
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kviksølv, som er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1102/200839, bør suppleres af restriktioner 

for importen af kviksølv, afhængig af 

kilden, den påtænkte anvendelse og 

kviksølvets oprindelsessted. De nationale 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 649/201240, bør udøve de 

administrative funktioner, som er knyttet til 

gennemførelsen af sådanne restriktioner. 

kviksølv, som er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1102/200839, bør suppleres af et forbud 

mod importen af kviksølv til anden brug 

end bortskaffelse som affald. De nationale 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 649/201240, bør udøve de 

administrative funktioner, som er knyttet til 

gennemførelsen af sådanne 

foranstaltninger. 

__________________ __________________ 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1102/2008 af 22. 

oktober 2008 om forbud mod eksport af 

metallisk kviksølv og visse 

kviksølvforbindelser og -blandinger og om 

sikker oplagring af metallisk kviksølv 

(EUT L 304 af 14.11.2008, s. 75). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1102/2008 af 22. 

oktober 2008 om forbud mod eksport af 

metallisk kviksølv og visse 

kviksølvforbindelser og -blandinger og om 

sikker oplagring af metallisk kviksølv 

(EUT L 304 af 14.11.2008, s. 75). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 

2012 om eksport og import af farlige 

kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 

60). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 

2012 om eksport og import af farlige 

kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 

60). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det forbud mod eksport af 

kviksølv, som er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1102/200839, bør suppleres af restriktioner 

for importen af kviksølv, afhængig af 

kilden, den påtænkte anvendelse og 

kviksølvets oprindelsessted. De nationale 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 649/201240, bør udøve de 

administrative funktioner, som er knyttet til 

(10) I overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1102/200839 bør forbuddet mod eksport af 

kviksølv suppleres af restriktioner for 

importen af kviksølv, afhængig af kilden, 

den påtænkte anvendelse og kviksølvets 

oprindelsessted. De nationale 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 649/201240, bør udøve de 

administrative funktioner, som er knyttet til 
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gennemførelsen af sådanne restriktioner. gennemførelsen af sådanne restriktioner. 

__________________ __________________ 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1102/2008 af 22. 

oktober 2008 om forbud mod eksport af 

metallisk kviksølv og visse 

kviksølvforbindelser og -blandinger og om 

sikker oplagring af metallisk kviksølv 

(EUT L 304 af 14.11.2008, s. 75). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1102/2008 af 22. 

oktober 2008 om forbud mod eksport af 

metallisk kviksølv og visse 

kviksølvforbindelser og -blandinger og om 

sikker oplagring af metallisk kviksølv 

(EUT L 304 af 14.11.2008, s. 75). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 

2012 om eksport og import af farlige 

kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 

60). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 

2012 om eksport og import af farlige 

kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 

60). 

Or. fr 

Begrundelse 

For at undgå mangel på kviksølv eller kviksølvforbindelser, der anvendes som råstoffer i 

industrier, der fremstiller kviksølvholdige produkter (tilladt i henhold til bilag III til denne 

forordning), bør EU kunne importere kviksølv under visse betingelser. 

 

Ændringsforslag  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og bør 

forbydes på globalt plan. 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og bør 

forbydes på globalt plan. Fortsat brug bør 

nøje overvåges og være i 

overensstemmelse med de fastsatte 

bestemmelser i artikel 3 og 4 i 

nærværende forordning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og bør 

forbydes på globalt plan. 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og bør 

forbydes, forudsat at et sådant forbud ikke 

fører til en stigning i den samlede 

mængde af kviksølv, der udledes globalt. 

Or. en 

Begrundelse 

EU bør kunne importere kviksølvaffald fra tredjelande, der ikke har kapacitet til at behandle 

affaldet korrekt, og dermed mindske risikoen for utilsigtet udledning af kviksølv i miljøet. 

 

Ændringsforslag  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og bør 

forbydes på globalt plan. 

(11) Eksport, import og fremstilling af 

en række produkter tilsat kviksølv, der ikke 

overholder de fastsatte grænser i 

gældende EU-lovgivning, og som udgør en 

væsentlig del af brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i Unionen og på 

globalt plan bør forbydes. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke gælde dobbelte standarder for indre og eksterne markeder. 
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Ændringsforslag  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) Nærværende forordning må ikke 

forhindre eksport, import og fremstilling 

af medicinske produkter, der giver 

betydelige sundhedsmæssige fordele, og 

hvor der ikke findes aktive stoffer uden 

kviksølv på markedet som alternativ 

hertil. 

Or. en 

Begrundelse 

Medicin tilsat kviksølv, der giver betydelige sundhedsmæssige fordel, og hvor kviksølv er et 

aktivt stof heri, der ikke kan erstattes, bør ikke underlægges et forbud, da dette allerede er 

tilfældet i henhold til forordning 1102/2008. 

 

Ændringsforslag  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Denne forordning bør derfor have 

et dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 

192, stk. 1, og artikel 207 i TEUF, 

eftersom den har til formål at beskytte 

både miljøet og menneskers sundhed og 

sikre ensartethed med hensyn til 

handelsaspektet ved at indføre forbud 

mod og restriktioner for eksport og import 

med kviksølv, kviksølvforbindelser og 

produkter tilsat kviksølv. 

udgår 



 

AM\1100259DA.doc 19/141 PE585.758v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Denne forordning bør derfor have 

et dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 

192, stk. 1, og artikel 207 i TEUF, 

eftersom den har til formål at beskytte 

både miljøet og menneskers sundhed og 

sikre ensartethed med hensyn til 

handelsaspektet ved at indføre forbud 

mod og restriktioner for eksport og import 

med kviksølv, kviksølvforbindelser og 

produkter tilsat kviksølv. 

(12) Da det primære formål med denne 

forordning er at beskytte både miljøet og 

menneskers sundhed mod de skadelige 

følger af kviksølv, bør denne forordning 

have artikel 192, stk. 1, i TEUF som 

retsgrundlag. 

Or. en 

Begrundelse 

Retsgrundlaget bør afspejle hovedformålet med lovgivningen og konventionen, dvs. 

beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. 

 

Ændringsforslag  125 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Denne forordning bør derfor have 

et dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 192, 

stk. 1, og artikel 207 i TEUF, eftersom den 

har til formål at beskytte både miljøet og 

menneskers sundhed og sikre ensartethed 

med hensyn til handelsaspektet ved at 

indføre forbud mod og restriktioner for 

eksport og import med kviksølv, 

kviksølvforbindelser og produkter tilsat 

(12) Denne forordning forfølger to mål 

på et dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 

192, stk. 1, og artikel 207 i TEUF, 

eftersom den har til formål at beskytte både 

miljøet og menneskers sundhed og sikre 

ensartethed med hensyn til handelsaspektet 

ved at indføre forbud mod og restriktioner 

for eksport og import med kviksølv, 

kviksølvforbindelser og produkter tilsat 
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kviksølv. kviksølv. 

Or. fr 

Begrundelse 

Da kviksølv er af grænseoverskridende natur, bør denne forordning have en ydre dimension, 

som tilskynder til nedbringelse af kviksølvforureningen i tredjelande. Import i EU af 

kviksølvaffald med henblik på stabilisering fra tredjelande, som ikke har økonomiske 

ressourcer til at behandle dette farlige affald hensigtsmæssigt og/eller tilstrækkelige 

affaldsmængder til at danne grundlag for opførelse af et stabiliseringsanlæg, er et klart 

eksempel herpå. 

 

Ændringsforslag  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Denne forordning bør derfor have 

et dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 

192, stk. 1, og artikel 207 i TEUF, 

eftersom den har til formål at beskytte både 

miljøet og menneskers sundhed og sikre 

ensartethed med hensyn til 

handelsaspektet ved at indføre forbud mod 

og restriktioner for eksport og import med 

kviksølv, kviksølvforbindelser og 

produkter tilsat kviksølv. 

(12) Denne forordning bør have artikel 

192, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag, 

eftersom den har til formål at beskytte både 

miljøet og menneskers sundhed. Forbud 

mod og restriktioner for eksport og import 

med kviksølv, kviksølvforbindelser og 

produkter tilsat kviksølv bør derfor være 

genstand for overvejelser vedrørende 

miljø og menneskers sundhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at mindske importen af 

kviksølv og oplagringen af stabiliseret 
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eller delvis stabiliseret kviksølvaffald bør 

brugen af kviksølv fra genindvinding 

fremmes, når det er muligt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  128 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordning berører ikke de 

bestemmelser i den gældende EU-ret, som 

fastsætter strengere krav til sådanne 

produkter, herunder hvad angår deres 

maksimale indhold af kviksølv. 

(13) Denne forordning berører ikke de 

bestemmelser i den gældende EU-ret, som 

fastsætter strengere krav til sådanne 

produkter, herunder, men ikke begrænset 

til, deres maksimale indhold af kviksølv. 

Or. fr 

Begrundelse 

Forbud mod eksport til tredjelande af produkter med et kviksølvindhold, der overstiger 

grænseværdien i EU, men overholder konventionen, vil ikke have positive virkninger for 

sundheden eller miljøet, eftersom tredjelandsvirksomheder stadig vil kunne markedsføre 

sådanne produkter uden for EU. Det er kun europæiske virksomheder, som stilles ugunstigt, 

hvorimod produktionsbetingelserne for tredjelandsvirksomheder ikke altid sikrer samme 

beskyttelsesniveau som i EU. 

 

Ændringsforslag  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Denne forordning sigter mod at 

beskytte menneskers sundhed og samtidig 

sikre adgangen til kviksølvholdige 

lægemidler og medicinalprodukter, som 

bevisligt er af sundhedsmæssig gavn, og 
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som der ikke findes kviksølvfrie 

alternativer til. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) I henhold til artikel 193 i TEUF 

må nærværende forordning ikke 

forhindre medlemsstaterne i at fastholde 

eller indføre strengere 

beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at 

sådanne foranstaltninger er i 

overensstemmelse med traktaterne, samt 

at Kommissionen underrettes herom. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Susanne Melior 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv, med 

henblik på at reducere den samlede 

mængde kviksølvemissioner og 

udledninger fra disse 

produktionsprocesser med 50 % inden 

2020 sammenlignet med 2010 for at 

begrænse de miljø- og sundhedsmæssige 



 

AM\1100259DA.doc 23/141 PE585.758v01-00 

 DA 

virkninger. Der bør træffes 

foranstaltninger til at mindske brugen af 

kviksølv og udfase dens anvendelse i 

produktionsprocesser hurtigst muligt og 

under alle omstændigheder senest 10 år 

fra konventionens ikrafttrædelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv, med 

henblik på at reducere den samlede 

mængde kviksølvemissioner og 

udledninger fra disse 

produktionsprocesser med 50 % inden 

2020 sammenlignet med 2010 for at 

begrænse de miljø- og sundhedsmæssige 

virkninger. Der bør træffes 

foranstaltninger til at mindske brugen af 

kviksølv og udfase dens anvendelse i 

produktionsprocesser af kviksølv hurtigst 

muligt og under alle omstændigheder 

senest 10 år fra konventionens 

ikrafttrædelse. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre overholdelse af Minamatakonventionen bør EU anvende ordlyden i bilag B, del II 

i konventionen. 
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Ændringsforslag  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Eftersom der findes alternativer 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

midlertidigt fastsættes driftsbetingelser for 

fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat, hvor der 

bruges kviksølv. Med henblik på at give 

industrien mulighed for at foretage 

investeringer i tide er det desuden 

nødvendigt hurtigst muligt at fastsætte en 

dato for et forbud mod kviksølv til 

fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat. 

Or. es 

Begrundelse 

Der findes allerede kviksølvfrie alternativer til fremstilling af natrium- eller kaliummethylat 

eller -ethylat. Selve konventionen tilskynder parterne til "hurtigst muligt at eliminere denne 

brug". I ændringsforslagene foreslås det, at det sker i 2023. 

 

Ændringsforslag  134 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Fremstilling af natrium- og 

kaliummethylat eller -ethylat med 

kviksølvbaserede produktionsprocesser 

bør forbydes på længere sigt. Hvis der 

ikke findes nogen relevant kviksølvfri 

produktionsproces til fremstilling af 

kaliummethylat eller -ethylat, bør 

dispensationsperioden forlænges i et 

begrænset tidsrum, og/eller indtil en 
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kviksølvfri proces er fundet teknisk og 

økonomisk holdbar. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. En 

gradvis udfasning og erstatning med 

mulige produktionsprocesser uden 

kviksølv skal ske hurtigst muligt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Hvis der ikke findes relevante 

kviksølvfrie produktionsprocesser, bør der 

fastsættes driftsbetingelser for fremstilling 

af natrium- eller kaliummethylat eller -

ethylat, hvor der bruges kviksølv. 

(14) Fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat, hvor der 

bruges kviksølv, skal forbydes. Hvis der 

ikke findes relevante kviksølvfrie 

produktionsprocesser for kaliummethylat 

eller -ethylat, bør der fastsættes 

driftsbetingelser og en udfasningsperiode 

for en sådan produktion. 

Or. en 
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Ændringsforslag  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Fremstilling og markedsføring af 

nye produkter tilsat kviksølv og 

udarbejdelse af nye kviksølvbaserede 

fremstillingsprocesser vil øge brugen af 

kviksølv og kviksølvforbindelser samt 

kviksølvemissionerne i Unionen. Sådanne 

aktiviteter bør derfor forbydes, medmindre 

en vurdering viser, at denne brug vil give 

betydelige miljø- og sundhedsmæssige 

fordele, og at der ikke findes tekniske eller 

økonomisk gennemførlige alternativer 

uden kviksølv, som giver sådanne fordele. 

(15) Fremstilling og markedsføring af 

nye produkter tilsat kviksølv og 

udarbejdelse af nye kviksølvbaserede 

fremstillingsprocesser vil øge brugen af 

kviksølv og kviksølvforbindelser samt 

kviksølvemissionerne i Unionen. Sådanne 

aktiviteter bør derfor forbydes, medmindre 

en vurdering viser, at denne brug vil give 

betydelige sundhedsmæssige fordele, og at 

der ikke findes alternativer uden kviksølv, 

som giver sådanne fordele. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Fremstilling og markedsføring af 

nye produkter tilsat kviksølv og 

udarbejdelse af nye kviksølvbaserede 

fremstillingsprocesser vil øge brugen af 

kviksølv og kviksølvforbindelser samt 

kviksølvemissionerne i Unionen. Sådanne 

aktiviteter bør derfor forbydes, medmindre 

en vurdering viser, at denne brug vil give 

betydelige miljø- og sundhedsmæssige 

fordele, og at der ikke findes tekniske eller 

økonomisk gennemførlige alternativer 

uden kviksølv, som giver sådanne fordele. 

(15) Fremstilling og markedsføring af 

nye produkter tilsat kviksølv og 

udarbejdelse af nye kviksølvbaserede 

fremstillingsprocesser vil øge brugen af 

kviksølv og kviksølvforbindelser samt 

kviksølvemissionerne i Unionen. Sådanne 

aktiviteter bør derfor forbydes, medmindre 

en vurdering af risici og fordele viser, at 

denne brug vil give betydelige miljø- og 

sundhedsmæssige fordele, og at der ikke 

findes tekniske alternativer uden kviksølv, 

som giver sådanne fordele. 



 

AM\1100259DA.doc 27/141 PE585.758v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Anvendelse af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i småguldminedrift og 

forarbejdning udgør en væsentlig del af 

den samlede brug af kviksølv og af 

emissionerne på verdensplan og bør derfor 

reguleres. 

(16) Anvendelse af kviksølv og 

kviksølvforbindelser i småguldminedrift og 

forarbejdning udgør en væsentlig del af 

den samlede brug af kviksølv og af 

emissionerne på verdensplan og bør derfor 

straks reguleres. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  140 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Kviksølvaffaldets sporbarhed er af 

afgørende betydning for at sikre, at 

affaldet behandles og bortskaffes korrekt 

og ulovlig anvendelse heraf undgås. 

Følgelig bør der oprettes et effektivt 

sporbarhedssystem i hele kæden til 

håndtering af kviksølvaffald på EU-plan. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  141 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) I betragtning af bestræbelserne på 

at udvikle og fremme vedvarende 

energikilder i EU-medlemsstaterne bør 

der straks rettes opmærksomhed mod 

biomasses bidrag til kviksølvudledninger. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  142 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Bevidstgørelse og undervisning om 

mund- og tandpleje er den mest effektive 

måde at forebygge caries på og dermed 

formindske behovet for 

tandgenopbygninger såsom 

tandfyldningsamalgam. Medlemsstaterne 

bør fremme mund- og tandpleje, f.eks. 

gennem fastsættelse af nationale mål. 

Or. fr 

Begrundelse 

Det er vigtigt at tage fat ved problemets rod og formindske behovet for 

tandgenopbygningsmetoder. Fremme af tandpleje er en effektiv forebyggende foranstaltning 

for at undgå caries, som hører under den nationale kompetence. Denne foranstaltning indgår 

i konventionens anbefalinger. 

 

Ændringsforslag  143 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i forhåndsdoseret, 

indkapslet form og indførelse af 

amalgamfiltre bør gøres obligatorisk for at 

beskytte tandlæger og patienter mod 

kviksølveksponering og sikre, at det derved 

genererede kviksølvaffald ikke udledes i 

miljøet men indsamles og bortskaffes på 

miljømæssigt forsvarlig vis. Af hensyn til 

amalgamfiltrenes effektivitet bør der 

fastsættes mindstekrav til udstyrets 

ydeevne og tandlægernes forvaltning af 

amalgamaffald på EU-niveau. Størrelsen 

på de virksomheder i tandplejesektoren, 

der er omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

Or. fr 

Begrundelse 

Med udtrykket "forhåndsdoseret" præciseres, at kapslerne er engangskapsler til 

tandgenopbygning og således ikke kan genbruges. 

 

Ændringsforslag  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam skal forbydes til 

behandling af børn samt gravide og 

ammende kvinder, og udfasningen af 

kviksølv til behandling af alle patienter 

samt til undervisning af tandlæger bør 

også være en målsætning. Indførelsen af 
amalgamfiltre med en 
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forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

minimumudskilningseffektivitet bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at 

give dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig 

den nye bestemmelse. 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre er allerede 

udbredt i Den Europæiske Union. Disse 

foranstaltninger foruden indsamling og 

forsvarlig forvaltning af 

tandfyldningsamalgam og amalgamaffald 

anses for at være tilstrækkelige med 

hensyn til at reducere kviksølvudledning 

fra denne branche, men de tager ikke fat 

på problemet med den vedvarende 

efterspørgsel efter kviksølv i Unionen og 

de negative virkninger for miljøet. For at 

beskytte praktiserende tandlæger, 

patienter og miljøet imod eksponering for 

kviksølv bør anvendelsen af 

tandfyldningsamalgam udfases, som det 

allerede er sket i adskillige EU-lande. 

Or. en 
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Begrundelse 

Lille ændring af ændringsforslag 19 af ordføreren for at specificere formålet med 

amalgamfiltre. 

 

Ændringsforslag  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse samt at tilskynde 

tandplejesektoren til gradvist og 

permanent at mindske brugen af 

tandfyldningsamalgam. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

(17) I afventning af en fuldstændig 

udfasning af anvendelsen af kviksølv 

inden for tandbehandling bør anvendelse 
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obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis.. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at 

give dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig 

den nye bestemmelse. 

af tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  148 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald ikke udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på miljømæssigt 

forsvarlig vis. Størrelsen på de 

virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

(17) Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam i indkapslet form 

og indførelse af amalgamfiltre bør gøres 

obligatorisk for at beskytte tandlæger og 

patienter mod kviksølveksponering og 

sikre, at det derved genererede 

kviksølvaffald under ingen 

omstændigheder udledes i miljøet men 

indsamles og bortskaffes på lovlig og 

miljømæssigt forsvarlig vis. Størrelsen på 

de virksomheder i tandplejesektoren, der er 

omfattet af ændringerne, taget i 

betragtning, er det hensigtsmæssigt at give 

dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 

nye bestemmelse. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  149 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Medlemsstaterne bør opfordres til 

at støtte uddannelse af studerende og 

tandlæger i kviksølvfrie alternativer, især 

til sårbare grupper som gravide og børn, 

og til at fremme forskning og innovation 

inden for tandpleje med henblik på at 

opnå bedre viden om eksisterende 

materialer og om genopbygningsteknikker 

samt til at udvikle nye materialer. 

Or. fr 

Begrundelse 

Forskningen i genopbygningsmaterialer bør fremmes, især for så vidt angår nye materialer, 

som der stadig kun er begrænset viden om, og som derfor ikke kan være omfattet af en 

komplet risikoanalyse. Denne foranstaltning indgår i konventionens anbefalinger. 

 

Ændringsforslag  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Parterne i Minamatakonventionen 

har forpligtet sig til at træffe 

foranstaltninger til at tilskynde 

fagorganisationer og tandlægeskoler til at 

uddanne og undervise tandplejefagfolk og 

-studerende i brugen af kviksølvfrie 

alternativer til tandopbygning samt i at 

fremme bedste praksis. Disse 

foranstaltninger bør tages i betragtning i 

forbindelse med revideringen af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/36/EF1a. 

 __________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
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om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, 

s. 22). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17b) Permanent opbevaring af metallisk 

kviksølv bør undgås for at sikre, at det 

ikke er tilgængelig som handelsvare. For 

at sikre langsigtet og sikker bortskaffelse 

bør metallisk kviksølv omdannes til fast 

form før permanent opbevaring. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17c) Der vil blive produceret over 6 000 

ton metallisk kviksølvaffald i Den 

Europæiske Union i 2017, hovedsageligt 

som følge af den obligatoriske 

dekommissionering af kviksølvceller i 

klor-alkali-industrien i overensstemmelse 

med Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2013/732/EU1a. I 

betragtning af den begrænsede 

tilgængelige kapacitet til varetagelse af 

omdannelsen af flydende kviksølvaffald til 

fast stof skal midlertidig opbevaring af 
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flydende kviksølvaffald fortsat være tilladt 

i henhold til nærværende forordning i en 

begrænset periode, så der gives 

tilstrækkelig tid til at sikre omdannelsen 

af det producerede affald til fast stof, men 

kun i anlæg over jorden. 

 __________________ 

 1a. Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2013/732/EU af 

9. december 2013 om fastlæggelse af BAT 

(bedste tilgængelige teknik)-konklusioner 

i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/75/EU om 

industrielle emissioner for så vidt angår 

produktion efter klor-alkali-processen 

(EUT L 332 af 11.12.2013, s. 34). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De fleste kriterier fastsat i Rådets 

direktiv 1999/31/EF41 for midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald bør gælde 

permanent oplagring af kviksølvaffald i 

underjordiske oplagringsfaciliteter. 

Anvendelsen af visse af disse kriterier bør 

afhænge af den enkelte underjordiske 

oplagringsfacilitets særlige karakteristika 

som fastsat af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, der har 

ansvaret for gennemførelse af direktiv 

1999/31/EF. 

udgår 

__________________  

41 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 

1999 om deponering af affald (EFT L 182 

af 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. es 
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Begrundelse 

Formålet med forslaget er, at kravene til midlertidig oplagring er de samme som dem for 

permanent oplagring. Dette meget vigtige element i Kommissionens forslag er imidlertid ikke 

understøttet af nogen konsekvensvurdering. 

 

Ændringsforslag  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De fleste kriterier fastsat i Rådets 

direktiv 1999/31/EF41 for midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald bør gælde 

permanent oplagring af kviksølvaffald i 

underjordiske oplagringsfaciliteter. 

Anvendelsen af visse af disse kriterier bør 

afhænge af den enkelte underjordiske 

oplagringsfacilitets særlige karakteristika 

som fastsat af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, der har 

ansvaret for gennemførelse af direktiv 

1999/31/EF. 

udgår 

__________________  

41 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 

1999 om deponering af affald (EFT L 182 

af 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De fleste kriterier fastsat i Rådets 

direktiv 1999/31/EF41 for midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald bør gælde 

(18) Permanent oplagring af flydende 

kviksølv bør forbydes for at undgå at 

skade menneskers sundhed og miljøet og 
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permanent oplagring af kviksølvaffald i 

underjordiske oplagringsfaciliteter. 

Anvendelsen af visse af disse kriterier bør 

afhænge af den enkelte underjordiske 

oplagringsfacilitets særlige karakteristika 

som fastsat af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, der har 

ansvaret for gennemførelse af direktiv 

1999/31/EF. 

forhindre ulovlig brug. 

__________________  

41 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 

1999 om deponering af affald (EFT L 182 

af 16.7.1999, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  156 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De fleste kriterier fastsat i Rådets 

direktiv 1999/31/EF41 for midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald bør gælde 

permanent oplagring af kviksølvaffald i 

underjordiske oplagringsfaciliteter. 

Anvendelsen af visse af disse kriterier bør 

afhænge af den enkelte underjordiske 

oplagringsfacilitets særlige karakteristika 

som fastsat af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, der har 

ansvaret for gennemførelse af direktiv 

1999/31/EF. 

(18) Kviksølvaffald skal omdannes til 

fast stof før endelig bortskaffelse. 

Midlertidig opbevaring i en begrænset 

periode er nødvendig set i lyset af den 

begrænsede kapacitet til solidifikation. I 

betragtning af de tilbagevendende 

problemer med underjordiske 

oplagringsfaciliteters stabilitet må 

kviksølvaffald i fast form kun bortskaffes 

over jorden i passende faciliteter under 

passende forhold. De fleste kriterier fastsat 

i Rådets direktiv 1999/31/EF41 for 

midlertidig oplagring af kviksølvaffald bør 

gælde permanent bortskaffelse af 

kviksølvaffald i fast form. 

__________________ __________________ 

41 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 

1999 om deponering af affald (EFT L 182 

af 16.7.1999, s. 1). 

41 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 

1999 om deponering af affald (EFT L 182 

af 16.7.1999, s. 1). 

Or. en 
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Begrundelse 

Rent kviksølvaffald er flydende. Det bør ikke bortskaffes eller opbevares i denne form, med 

undtagelse af midlertidig opbevaring under afventning af solidifikation af hensyn til den 

begrænsede kapacitet til solidifikation. I betragtning af de tilbagevendende problemer med 

underjordiske oplagringsfaciliteters stabilitet må kviksølvaffald i fast form kun bortskaffes 

over jorden i passende faciliteter under passende forhold. 

 

Ændringsforslag  157 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Forurenede lokaliteter bidrager til 

genmobilisering og genudledninger og 

frigiver kviksølv i luften, jorden og 

vandet. I mangel af omfattende 

oplysninger om forladte forurenede 

lokaliteter er det nødvendigt at udvikle et 

register og retningslinjer for forvaltning 

af alle forurenede områder i Unionen. 

For at muliggøre denne udvikling bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

overdrages til Kommissionen, hvad angår 

fastlæggelse af metoder og tilgange til 

miljømæssigt forsvarlig forvaltning og 

genopretning af arealer, som er forurenet 

med kviksølv eller kviksølvforbindelser, 

hvilket er i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler. 

Or. en 

Begrundelse 

Lille ændring af ændringsforslag 21 af ordføreren for at tilføje en reference til princippet om, 

at forureneren betaler. 

 

Ændringsforslag  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Forslag til forordning 

Punkt 18 a (nyt) 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Permanent oplagring uden 

forudgående behandling af metallisk 

kviksølv, der betragtes som affald, bør på 

grund af risiciene forbundet hermed, idet 

der er tale om et særdeles farligt stof i 

flydende form, forbydes. Forud for en 

permanent oplagring af kviksølvaffald 

skal de relevante processer til stabilisering 

og solidificering af affaldet gennemføres 

med henblik på at reducere disse risici i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 6 i direktiv 1999/31/EF. 

Permanent oplagring (eller bortskaffelse) 

af kviksølvaffald er kun tilladt, efter at det 

er solidificeret 

Or. es 

Begrundelse 

Metallisk kviksølv er flydende, hvilket medfører større risici i forbindelse med behandlingen 

af det som affald, end hvis det var i fast form. Direktiv 1999/31/EF forbyder modtagelse af 

flydende affald på deponeringsanlæg. Analogt hermed, og på grund af faren, bør det samme 

gøre sig gældende for kviksølvaffald. Med henblik på at minimere risiciene, bør permanent 

oplagring kun tillades, hvis kviksølvaffaldet forinden er blevet stabiliseret og solidificeret. 

 

Ændringsforslag  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18b) Sikkerheden ved underjordisk 

permanent oplagring eller permanent 

oplagring i saltminer bør analyseres 

grundigt, da der ikke findes nogen 

undersøgelser, der i tilstrækkelig grad 

evaluerer de risici, der er forbundet med 
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denne form for oplagring af 

kviksølvaffald. Kommissionen kan 

udarbejde anbefaler vedrørede 

karakteristika ved anlæg til permanent 

oplagring af kviksølvaffald. Den kan 

ligeledes foreslå en revision af direktiv 

1999/31/EF. 

Or. es 

Begrundelse 

Forslaget betragter underjordisk oplagring som den foretrukne metode til bortskaffelse af 

kviksølvaffald og fastsætter saltminer som "sikkerhedsstandard" for de øvrige underjordiske 

oplagringsformer. Disse to elementer i forslaget er ikke tilstrækkeligt begrundet. Det er 

nødvendigt at undersøge, om en saltbelægning giver højere sikkerhed end et underjordisk 

hulrum. Det er også nødvendigt at undersøge, om underjordisk oplagring er at foretrække 

frem for oplagring over jorden i betragtning af kviksølvaffalds karakteristika. 

 

Ændringsforslag  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at bringe EU's lovgivning i 

overensstemmelse med de afgørelser, der 

bliver truffet af partskonferencen og støttet 

af Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i TEUF delegeres til Kommissionen 

hvad angår ændring af bilagene til denne 

forordning og supplering af denne 

forordning med tekniske krav til 

miljømæssigt forsvarlig midlertidig 

oplagring af kviksølv og kviksølvaffald. 

Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører de relevante høringer under 

sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

(19) For at bringe EU's lovgivning i 

overensstemmelse med de afgørelser, der 

bliver truffet af partskonferencen og støttet 

af Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i TEUF delegeres til Kommissionen, 

hvad angår ændring af bilagene til denne 

forordning. Det er særlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører de relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 
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fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at sikre ensartede betingelser, 

dels for gennemførelsen af denne 

forordning med hensyn til at forbyde eller 

tillade nye produkter eller processer, til 

hvilke der anvendes kviksølv, dels for 

indberetningsforpligtelserne, bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/201142. 

(20) Beføjelsen til at vedtage retsakter i 

henhold til artikel 290 i TEUF overdrages 

ligeledes til Kommissionen, hvad angår 

forbud mod eller tilladelse til nye 

produkter og processer, til hvilke der 

anvendes kviksølv, og for så vidt angår 

fastsættelse af tekniske krav til 

miljømæssigt forsvarlig midlertidig 

opbevaring af kviksølv, 

kviksølvforbindelser og 

kviksølvblandinger. 

__________________  

42 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Målet med denne forordning, 

nemlig at beskytte menneskers sundhed og 

miljøet mod kviksølv ved hjælp af et 

forbud mod eksport og import af kviksølv 

og produkter tilsat kviksølv, restriktioner 

for anvendelse af kviksølv i 

fremstillingsprocesser, produkter, 

småguldminedrift og forarbejdning samt 

tandfyldningsamalgam, og forpligtelser 

vedrørende kviksølvaffald, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan på grund af 

kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur og karakteren 

af de nødvendige foranstaltninger bedre 

nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål — 

(24) Målet med denne forordning, 

nemlig at beskytte menneskers sundhed og 

miljøet mod kviksølv ved hjælp af et 

forbud mod eksport og import af kviksølv 

og produkter tilsat kviksølv, restriktioner 

for anvendelse af kviksølv i 

fremstillingsprocesser, produkter, 

småguldminedrift, hvortil der benyttes 

kviksølv, og forarbejdning samt 

tandfyldningsamalgam, og forpligtelser 

vedrørende kviksølvaffald, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan på grund af 

kviksølvforureningens 

grænseoverskridende natur og karakteren 

af de nødvendige foranstaltninger bedre 

nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål — 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved denne forordning fastsættes 

foranstaltninger og betingelser for handel, 

fremstilling, anvendelse og midlertidig 

oplagring af kviksølv, 

kviksølvforbindelser, kviksølvblandinger 

og produkter tilsat kviksølv og for 

håndtering af kviksølvaffald. 

Ved denne forordning fastsættes 

foranstaltninger og betingelser for handel, 

fremstilling, anvendelse og oplagring af 

kviksølv, kviksølvforbindelser, 

kviksølvblandinger og produkter tilsat 

kviksølv og for håndtering af 

kviksølvaffald. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. "kviksølvforbindelse": ethvert stof 

bestående af kviksølvatomer og et eller 

flere atomer af andre kemiske stoffer, som 

kun kan adskilles i forskellige 

komponenter ved hjælp af kemiske 

reaktioner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. "primær udvinding af kviksølv": 

minedrift, hvor det materiale, der 

hovedsageligt søges udvundet, er kviksølv. 

6. "primær udvinding af kviksølv": 

minedrift, hvor det materiale, der 

hovedsageligt søges udvundet, er kviksølv. 

Udvinding må ikke forveksles med 

ubetydelig småguldminedrift og 

forarbejdning, som kan give anledning til 

anvendelse af kviksølv og 

kviksølvforbindelser. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  166 

Michèle Rivasi 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. "midlertidig oplagring": oplagring 

af kviksølv eller kviksølvforbindelser, der 

defineres som affald, i en begrænset 

periode, inden det efterfølgende 

omdannes til fast stof og bortskaffes 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør indføres en definition af midlertidig oplagring, da midlertidig oplagring spiller en 

afgørende rolle for håndteringen af kviksølvaffald. Det skal opfattes som et midlertidigt trin 

før solidifikation og endelig bortskaffelse. 

 

Ændringsforslag  167 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. "midlertidig oplagring": 

opbevaring af kviksølvaffald i et 

begrænset tidsrum og/eller indtil endelig 

bortskaffelse. 

Or. fr 

Begrundelse 

Midlertidig oplagring er det trin, der går forud for behandlingen af kviksølvaffaldet 

(affaldsstabilisering). Kviksølvaffaldet skal være stabiliseret eller delvis stabiliseret, inden det 

oplagres permanent. 

 

Ændringsforslag  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Første afsnit finder ikke anvendelse på 

eksport af de kviksølvforbindelser, der er 

opført i bilag I til brug i laboratorieforsøg. 

Første afsnit finder ikke anvendelse på 

eksport af de kviksølvforbindelser, der er 

opført i bilag I til brug i laboratorieforsøg, 

på kviksølv i forhåndsdoserede kapsler til 

produktion på stedet af 

tandfyldningsamalgam, på vacciner og 

stoffer til allergitest samt på kviksølv eller 

kviksølvforbindelser beregnet til 

fremstilling af homøopatiske og 

antroposofiske lægemidler eller deres 

aktive farmaceutiske ingredienser. 

Or. en 

Begrundelse 

Det første afsnit i artikel 3 indeholder eksportforbud for kviksølv og kviksølvforbindelser samt 

for forbindelser og blandinger anført i bilag I, der blandt andet anvendes som råmaterialer til 

medicinske formål og ikke kan erstattes. Som følge heraf hindres eksporten af disse 

råmaterialer og mellemstoffer til virksomheder udenfor EU, og tilgængeligheden af 

homoøpatiske og antroposofiske lægemidler tilsat kviksølv vil blive mindsket. Dette skal 

ændres. 

 

Ændringsforslag  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Første afsnit finder ikke anvendelse på 

eksport af kviksølv samt af de 

kviksølvforbindelser og -blandinger, der 

er anført i bilag I, og som anvendes som 

udgangsmateriale til aktive farmaceutiske 

ingredienser i homøopatiske præparater 

fremstillet i overensstemmelse med den 

europæiske farmakopé, hvis følgende 

betingelser er overholdt: 

 -  producenten årligt udarbejder og 
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indsender en rapport om overholdelse i 

forbindelse med enhver aktivitet, der 

vedrører kviksølv, til den nationale 

kompetente myndighed 

 -  lægemidlet er autoriseret af en 

national kompetent myndighed til at blive 

markedsført som et lægemiddel 

 -  producenten overholder kravene til 

sikkerhedsvurderingen af disse produkter 

som fastsat af den kompetente nationale 

myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Eksport af kviksølvblandinger, som 

ikke er opført i bilag I i forbindelse med 

genvinding af kviksølv, forbydes. 

2. Eksport af kviksølvblandinger, som 

ikke er opført i bilag I i forbindelse med 

genvinding af kviksølv, forbydes uden for 

Den Europæiske Union, Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde og 

Schweiz. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse har til formål at forbyde dumpning og unødvendig transport over lange 

afstande af kviksølv og kviksølvsforbindelser, men at tillade eksport til lande med høj 

kapacitet til håndtering af kviksølvaffald. 

 

Ændringsforslag  171 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Import af kviksølv og kviksølvblandinger 

opført i bilag I til andre formål end 

bortskaffelse som affald forbydes. 

Import af kviksølv, kviksølvforbindelser 

og -blandinger opført i bilag I forbydes. 

 Import af kviksølv og kviksølvblandinger 

opført i bilag I til bortskaffelse som affald 

forbydes imidlertid pr. 1. januar 2028. 

Or. en 

Begrundelse 

Selv om det giver mening at tillade import af kviksølv fra tredjelande for at hjælpe disse lande 

med sikker bortskaffelse, bør disse lande på længere sigt være i stand til selv at håndtere 

kviksølvaffald, ikke mindst med henblik på at undgå farlig transport. Import med henblik på 

bortskaffelse bør derfor begrænses til ti år. I mellemtiden bør lande med teknologier til 

omdannelse til faste stoffer hjælpe tredjelande med at få den nødvendige teknologi til selv at 

bortskaffe deres kviksølvaffald på sikker vis i deres egne lande. 

 

Ændringsforslag  172 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Import af kviksølv og kviksølvblandinger 

opført i bilag I til andre formål end 

bortskaffelse som affald forbydes. 

Import af kviksølv og kviksølvblandinger 

som opført i bilag I til andre formål end 

bortskaffelse som affald forbydes. 

Or. fr 

Begrundelse 

I betragtning af, at nogle tredjelande ikke har økonomisk kapacitet og/eller tilstrækkelige 

mængder af kviksølvaffald, som skal behandles, til at danne grundlag for stabiliseringsanlæg, 

bør EU kunne importere disse affaldsstrømme for at sikre endelig bortskaffelse af dette affald 

og dermed nedsætte risikoen for forurening. 
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Ændringsforslag  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Import af kviksølv samt af de 

kviksølvforbindelser og -blandinger, der 

er anført i bilag I skal være tilladt, hvis de 

anvendes som udgangsmateriale til aktive 

farmaceutiske ingredienser i 

homøopatiske præparater fremstillet i 

overensstemmelse med den europæiske 

farmakopé, hvis følgende betingelser er 

overholdt: 

 -  producenten udarbejder og 

indsender årligt en rapport om 

overholdelse i forbindelse med enhver 

aktivitet, der vedrører kviksølv, til den 

nationale kompetente myndighed 

 -  lægemidlet er autoriseret af en 

national kompetent myndighed til at blive 

markedsført som et lægemiddel 

 -  producenten overholder kravene til 

sikkerhedsvurderingen af disse produkter 

som fastsat af den kompetente nationale 

myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset første afsnit er import tilladt under 

følgende omstændigheder: 

udgår 

–  eksportlandet er part i 

konventionen, og det eksporterede 
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kviksølv stammer ikke fra primær 

udvinding af kviksølv, jf. artikel 3, stk. 3 

og 4, i konventionen 

–  eksportlandet er ikke part i 

konventionen og har fremlagt 

dokumentation for, at kviksølvet ikke 

stammer fra primær udvinding af kviksølv 

eller fra klor-alkali-industrien, og den 

importerende medlemsstat har givet sit 

skriftlige samtykke til importen. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Udfasning af tandfyldningsamalgam og ensretning af eksportstandarder til de standarder, der 

allerede eksisterer på det indre marked, vil mindske efterspørgslen på kviksølv som 

råmateriale. Den interne efterspørgsel kan derfor dækkes af genbrug og genanvendelse af 

kviksølv. 

 

Ændringsforslag  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – det kviksølv og de 

kviksølvblandinger, der er opført i bilag I, 

anvendes til fremstilling af lægemidler og 

medicinalprodukter, medmindre der er 

anført andet i et af de to forrige tilfælde. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  176 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Som undtagelse fra første afsnit 

tillades import udelukkende, når der ikke 

længere er kviksølv fra genindvinding til 

rådighed, og såfremt anvendelsen er 

teknisk mulig og/eller ikke forringer 

produktets kvalitet. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at reducere produktionen af kviksølv og tilskynde til genindvinding af eksisterende 

kviksølv bør brug af kviksølv, som er genindvundet i EU, prioriteres. Der er mindst tre fordele 

ved genindvinding af kviksølv: Det forbedrer kviksølvets sporbarhed, fremmer en reduktion af 

oplagringen af stabiliseret eller delvis stabiliseret kviksølvaffald og sikrer kviksølvet et højere 

kvalitetsniveau i kraft af den såkaldt tredobbelte destilleringsproces. 

 

Ændringsforslag  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Import af kviksølv til anvendelse i 

småguldminedrift og forarbejdning 

forbydes. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Tilgængeligheden af kviksølv i småguldminedrift og forarbejdning afhænger mere end noget 

andet af prisen på guld. Om EU importerer moderate mængder kviksølv fra parterne i 

konventionen eller ej, vil sandsynligvis kun have en mindre indvirkning på forbruget andre 

steder. 

 

Ændringsforslag  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den eller de nationale 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

artikel 4 i forordning (EU) nr. 649/2012 

udøver de administrative funktioner, der 

følger af kravene i stk. 1 og 2. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Stefan Eck 

på vegne af GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen fastsætter de finansielle og 

tekniske midler til at bidrage til 

kapacitetsopbygning samt til overførsel af 

teknisk bistand og teknologi i 

overensstemmelse med forpligtelserne i 

Minamatakonventionen. Kommissionen 

fremmer og styrker i samarbejde med 

medlemsstaterne og de relevante 

interessenter udvikling, overførsel og 

udbredelse af og adgang til moderne, 

miljøvenlige, alternative teknologier til 

udviklingslande, der er part i 

konventionen, navnlig de mindst 

udviklede lande, med henblik på at øge 

deres kapacitet og effektivt gennemføre 

Minamatakonventionen. Denne 

forpligtelse omfatter alle områder og faser 

i forbindelse med fremstillingen af 

kviksølv, herunder bortskaffelse som 

affald. 

Or. en 
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Begrundelse 

Forpligtelse baseret på artikel 14 i Minamatakonventionen. EU spiller som en udviklet 

verdensdel, der er part i Minamatakonventionen, en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til 

kapacitetsudviklingen i navnlig de mindst udviklede lande. 

 

Ændringsforslag  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, 

forbudt fra den 1. januar 2021. 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, 

forbudt fra de fastsatte datoer heri. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved at angive datoerne i bilaget vil det være lettere at ændre, dvs. fremskynde, dem, hvis det 

bliver nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, 

forbudt fra den 1. januar 2021. 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv forbudt fra den 1. 

januar 2021. 

Or. en 
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Begrundelse 

Der bør være et fuldstændigt forbud mod eksport af alle produkter tilsat kviksølv. Et sådant 

forbud ville have en ubetydelig økonomisk indvirkning og ville forhindre, at produkter, der 

ikke må indføres på EU-markedet, stadig kan eksporteres, hvilket ville være dobbeltmoralsk. 

Denne ændring medfører, at bilag II skal udgå. 

 

Ændringsforslag  182 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, 

forbudt fra den 1. januar 2021. 

1. Uanset strengere krav fastsat i 

anden gældende EU-lovgivning, er eksport, 

import og fremstilling i Unionen af 

produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, 

forbudt. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at give tre ekstra år til handel med produkter, der er forbudt i EU. 

Forbuddet mod eksport, import og fremstilling af produkter tilsat kviksølv, jf. bilag II, bør 

gælde fra datoen for anvendelse af nærværende forordning. 

 

Ændringsforslag  183 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– produkter, som er væsentlige i 

forbindelse med civilbeskyttelses- og 

forsvarsmateriel 

udgår 

Or. el 
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Ændringsforslag  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2– led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - medicinske produkter, der er 

godkendt til markedsføring af den 

nationale kompetente myndighed på 

datoen for ikrafttrædelse af nærværende 

forordning, og under forudsætning af, at 

det er dokumenteret, at der ikke findes 

teknisk gennemførlige alternativer uden 

kviksølv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – parterne skal dog forpligte sig til at 

bestræbe sig på at begrænse eksport og 

import af produkter tilsat kviksølv, 

herunder de, der er omtalt i ovenstående 

afsnit. 

Or. el 

Ændringsforslag  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – lægemidler og medicinalprodukter, 

som der ikke findes noget egnet 
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kviksølvfrit alternativ til. 

Or. fr 

Begrundelse 

Det bør sikres, at denne artikel ikke finder anvendelse på medicinalprodukter, som der ikke 

findes noget alternativ til, og som har væsentlige sundhedsmæssige fordele. 

 

Ændringsforslag  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal foretage en 

ekspertvurdering af anvendelsen af 

kviksølv til fremstilling af vacciner, som 

det også anføres i Rådets konklusioner af 

24. juni 2005 samt i Europa-Parlamentets 

beslutning af marts 2006, med henblik på 

at indføre en begrænsning af denne 

anvendelse og et totalforbud, når der 

findes relevante og sikre alternativer, og 

at støtte forskning i muligheder for 

fremtidig levering af thiomersalfrie 

multidosisvacciner i udviklingslandene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  188 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal på grundlag af 

den liste over produkter tilsat kviksølv, der 

er oprettet i henhold til stk. 1, hvor det er 

relevant, fremlægge et lovgivningsforslag 
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til at regulere alle produkter tilsat 

kviksølv, der endnu ikke er reguleret i 

Unionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal være en klar forpligtelse for Kommissionen til at fremlægge et forslag om alle 

produkter tilsat kviksølv, der endnu ikke er reguleret. 

 

Ændringsforslag  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter afgørelser med 

henblik på at præcisere de formularer, der 

kan anvendes i forbindelse med 

gennemførelse af artikel 3 og 4. 

Kommissionen foreslår afgørelser med 

henblik på at præcisere de formularer, der 

kan anvendes i forbindelse med 

gennemførelse af artikel 3 og 4. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

18, stk. 2. 

udgår 

Or. fr 
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Ændringsforslag  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Fra den 1. januar 2019 og 

fremefter må de maksimalt tilladte 

koncentrationsgrænseværdier for kviksølv 

og kviksølvforbindelser i alle former for 

brændstoffer eller affald før dets 

forbrænding ikke overstige 25 μg/kg 

vægtprocent (tørvægt). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Fra den 1. januar 2019 og 

fremefter må de maksimalt tilladte 

koncentrationsgrænseværdier for kviksølv 

og kviksølvforbindelser i alle former for 

brændstoffer eller affald før dets 

forbrænding ikke overstige 25 μg/kg 

vægtprocent (tørvægt). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 — afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelse til at Kommissionen tillægges beføjelse til at 
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vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17, hvori 

der, som følge af en afgørelse fra 

partskonferencen, fastsættes krav til 

miljømæssigt forsvarlig midlertidig 

oplagring af kviksølv og 

kviksølvforbindelser, såfremt Unionen 

støtter den pågældende afgørelse. 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17, hvori 

der, som følge af en afgørelse fra 

partskonferencen, fastsættes krav til 

miljømæssigt forsvarlig midlertidig 

oplagring af kviksølv og 

kviksølvforbindelser. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  194 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fremstilling og markedsføring af 

produkter tilsat kviksølv, som ikke er 

omfattet af nogen kendt anvendelse før den 

1. januar 2018, forbydes. 

1. Fremstilling og markedsføring af 

produkter tilsat kviksølv, som ikke er 

omfattet af nogen kendt anvendelse før 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden, forbydes. 

Or. en 

Begrundelse 

Forbuddet mod fremstilling og markedsføring af helt nye produkter tilsat kviksølv, som ikke er 

omfattet af nogen kendt anvendelse, skal gælde fra datoen for den nye forordnings 

ikrafttræden, og ikke blot anvendelsesdatoen, da nye produkter ellers kan blive markedsført i 

den mellemliggende fase. Dette bør undgås. 

 

Ændringsforslag  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fremstilling og markedsføring af 

produkter tilsat kviksølv, som ikke er 

omfattet af nogen kendt anvendelse før den 

1. januar 2018, forbydes. 

1. Fremstilling og markedsføring af 

produkter tilsat kviksølv, som ikke er 

omfattet af nogen godkendt anvendelse før 

den 1. januar 2018, forbydes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fremstillingsprocesser, som involverer 

anvendelse af kviksølv og/eller 

kviksølvforbindelser, som ikke eksisterede 

før den 1. januar 2018, forbydes. 

Fremstillingsprocesser, som involverer 

anvendelse af kviksølv og/eller 

kviksølvforbindelser, som ikke eksisterede 

før denne forordnings ikrafttræden, 

forbydes. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 3 - indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 1 og 2 skal en 

økonomisk operatør, som påtænker at 

fremstille og/eller markedsføre et nyt 

produkt tilsat kviksølv eller benytte sig af 

en ny fremstillingsproces, underrette de 

kompetente myndigheder i den berørte 

medlemsstat herom og give dem følgende 

oplysninger: 

3. Uanset stk. 1 og 2 skal en 

økonomisk operatør, som påtænker at 

fremstille og/eller markedsføre et nyt 

produkt tilsat kviksølv eller benytte sig af 

en ny fremstillingsproces, underrette de 

kompetente myndigheder i den berørte 

medlemsstat herom og give dem, uanset 

bestemmelserne om beskyttelse af den 

tekniske dokumentation i industrien, de 
følgende oplysninger: 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 — led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - dokumentation for, at der ikke er 

nogen teknologiske alternativer til brugen 

af kviksølv til produktet eller processen 

Or. es 

 

Ændringsforslag  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 — led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- en vurdering af de miljø- og 

sundhedsmæssige risici 

- en vurdering af de miljø- og 

sundhedsmæssige risici og fordele 

Or. es 

 

Ændringsforslag  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3– led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- en vurdering af de miljø- og 

sundhedsmæssige risici 

- en vurdering af de miljø- og 

sundhedsmæssige risici og fordele 

Or. en 
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Ændringsforslag  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3– led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - oplysninger om, at der ikke findes 

teknisk gennemførlige kviksølvfrie 

alternativer, der giver sådanne fordele 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – oplysninger om, at der ikke findes 

teknisk eller økonomisk gennemførlige 

alternativer uden kviksølv 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3– led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- en detaljeret forklaring af måden, 

hvorpå et sådant produkt fremstilles og 

anvendes eller en sådan fremstillingsproces 

anvendes og foregår for at sikre et højt 

niveau af beskyttelse af miljøet og 

menneskers sundhed. 

- en detaljeret forklaring af måden, 

hvorpå et sådant produkt fremstilles og 

anvendes eller en sådan fremstillingsproces 

anvendes og foregår samt, for så vidt 

angår produkter, bortskaffes, for at sikre 

et højt niveau af beskyttelse af miljøet og 
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menneskers sundhed. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør tages hensyn til hele produktets livscyklus. 

 

Ændringsforslag  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efter meddelelse fra den berørte 

medlemsstat undersøger Kommissionen 

navnlig, hvorvidt det er dokumenteret, at 

det nye produkt tilsat kviksølv eller den 

nye fremstillingsproces vil give betydelige 

miljø- og sundhedsmæssige fordele, og at 

der ikke findes tekniske eller økonomisk 

gennemførlige alternativer uden kviksølv, 

som giver sådanne fordele. 

Efter meddelelse fra den berørte 

medlemsstat undersøger Kommissionen 

navnlig, hvorvidt det er dokumenteret, at 

det nye produkt tilsat kviksølv eller den 

nye fremstillingsproces vil give betydelige 

miljø- og sundhedsmæssige fordele, og at 

der ikke findes tekniske alternativer uden 

kviksølv, som giver sådanne fordele. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 — punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter afgørelser med 

henblik på at præcisere, hvorvidt det 

pågældende nye produkt tilsat kviksølv 

eller den nye fremstillingsproces er tilladt. 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter afgørelser med 

henblik på at præcisere, hvorvidt det 

pågældende nye produkt tilsat kviksølv 

eller den nye fremstillingsproces er tilladt. 

Den berørte medlemsstat må ikke 

godkende et nyt produkt eller en ny 
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proces, før Kommissionen træffer sin 

afgørelse. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter afgørelser med 

henblik på at præcisere, hvorvidt det 

pågældende nye produkt tilsat kviksølv 

eller den nye fremstillingsproces er tilladt. 

Kommissionen foreslår afgørelser med 

henblik på at præcisere, hvorvidt det 

pågældende nye produkt tilsat kviksølv 

eller den nye fremstillingsproces er tilladt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

18, stk. 2. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  208 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1– led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- tage skridt til at mindske og, hvor 

det er muligt, eliminere brugen af kviksølv 

og kviksølvforbindelser samt udledninger 

og udslip til miljøet af kviksølv fra sådan 

minedrift og forarbejdning 

- forbyde brugen af kviksølv og 

kviksølvforbindelser fra sådan minedrift og 

forarbejdning 

Or. en 

Begrundelse 

I modsætning til resten af verden, hvor der stadig foregår megen småguldminedrift og 

forarbejdning, er der ikke længere småguldminedrift og forarbejdning i EU. Ifølge 

Kommissionens konsekvensanalyse har Frankrig allerede forbudt det på det eneste sted, hvor 

det fandt sted (Fransk Guyana). EU-lovgivning på dette område er derfor kun relevant, hvis 

den viser den rette vej fremad internationalt. Det giver derfor ikke mening blot at kræve, at 

brugen af kvikvsølv mindskes i småguldminedrift og forarbejdning, men derimod at forbyde 

brugen af kviksølv fuldstændigt i småguldminedrift og forarbejdning, som det også er tilfældet 

for Frankrig. En sådan tilgang eliminerer automatisk alle udledninger og udslip af kviksølv. 

 

Ændringsforslag  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1– led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- tage skridt til at mindske og, hvor 

det er muligt, eliminere brugen af kviksølv 

og kviksølvforbindelser samt udledninger 

og udslip til miljøet af kviksølv fra sådan 

minedrift og forarbejdning 

- tage skridt til at mindske og udfase 

brugen af kviksølv og kviksølvforbindelser 

samt udledninger og udslip til miljøet af 

kviksølv fra sådan minedrift og 

forarbejdning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 - stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra den 1. januar 2019 og 

fremefter må tandfyldningsamalgam 

udelukkende anvendes i indkapslet form. 

1. Senest 12 måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden og fremefter må 

tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i indkapslet form. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

må tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i indkapslet form. 

1. Fra den 1. januar 2018 og indtil 1. 

januar 2020 skal tandlæger tilbyde 

alternativer til tandfyldningsamalgam. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

må tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i indkapslet form. 

1. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

må tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i forhåndsdoseret, indkapslet 

form. 

Or. fr 

Begrundelse 

Med udtrykket "forhåndsdoseret" præciseres, at kapslerne er engangskapsler til 

tandgenopbygning og derfor ikke kan genbruges. 
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Ændringsforslag  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

må tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i indkapslet form. 

1. Fra den 1. januar 2018 og fremefter 

må tandfyldningsamalgam udelukkende 

anvendes i indkapslet form. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne skal sikre, at alle 

tandklinikker som minimum formidler 

følgende oplysninger vedrørende 

tandfyldningsamalgam og alternativer 

hertil til patienter: 

 -  sammensætningen af 

tandfyldningsamalgam 

 -  tilgængeligheden af alternative 

kviksølvfrie fyldninger og 

sammensætningen af disse 

 -  at brugen af 

tandfyldningsamalgam ikke er beregnet til 

mælketænder, til patienter med 

kviksølvallergi og til personer med 

kroniske nyresygdomme og nedsat 

nyrefunktion. 

Or. en 
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Begrundelse 

Alle tandlæger skal være forpligtede til at oplyse patienterne om tandfyldningsamalgams 

naturog tilgængeligheden af alternativer, samt sammensætningen heraf. De bør ligeledes 

angive oplysninger om kontraindikationer. 

 

Ændringsforslag  215 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Fra den 1. januar 2019 og 

fremefter forbydes anvendelse af 

tandfyldningsamalgam til 

tandgenopbygning hos gravide og af 

mælketænder, undtagen når tandlægen 

skønner det nødvendigt i tilfælde, hvor der 

ikke findes noget tilfredsstillende 

alternativ. 

Or. fr 

Begrundelse 

Konventionen opfordrer parterne til at nå frem til en gradvis reduktion af brugen af 

kviksølvholdigt tandfyldningsamalgam, men Kommissionen er mindre ambitiøs på dette 

punkt. Det synes relevant at begrænse anvendelsen af amalgam til sårbare 

befolkningsgrupper til tilfælde, hvor der ikke findes noget tilfredsstillende alternativ til 

tandfyldningsamalgam. 

 

Ændringsforslag  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Fra et år efter nærværende 

forordnings ikrafttræden må 

tandfyldningsamalgam ikke bruges til 
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behandling af gravide eller ammende 

kvinder og til børn, der modtager 

behandling af deres mælketænder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Fra 1. januar 2018 må 

tandfyldningsamalgam ikke bruges til 

behandling af børn under 12 år samt til 

gravide og ammende kvinder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Fra den 1. januar 2020 og 

fremefter må tandfyldningsamalgam i 

enhver form ikke anvendes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Uanset stk. 1a kan medlemsstater 

tillade brug af tandfyldningsamalgam ved 

specifikke medicinske behov, hvis der ikke 

findes andre egnede alternativer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 b. Brugen af tandfyldningsamalgam 

skal være udfaset inden 31. december 

2021. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Uanset stk. 1a og 1b skal 

anvendelse af tandfyldningsamalgam 

fortsat kun være tilladt, hvis det skønnes 

strengt nødvendigt af tandlægen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Fra den 1. januar 2018 og indtil 

den 1. januar 2020, og når stk. 1b finder 

anvendelse, må tandfyldningsamalgam 

udelukkende anvendes i forhåndsdoseret 

indkapslet form. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

2. Fra den 1. januar 2021 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler alle amalgampartikler, herunder 

partikler i flydende affald. Tandlægerne 

sørger for at vedligeholde filtrene for at 

sikre et højt og vedvarende niveau af 

tilbageholdelse på mindst 95 % af 

amalgampartiklerne. 

Or. fr 

Begrundelse 

Et højt ydelsesniveau for amalgamfiltrene i hele deres levetid er den eneste udvej for effektivt 

at mindske risikoen ved anvendelsen af tandfyldningsamalgam. Det er nødvendigt at uddybe 

definitionen for at sikre, at alle rester i udstyr og flydende affald bliver behandlet 

tilfredsstillende. Det er påkrævet med en overgangsperiode for lande, som er mindre 

veludstyrede. 

 

Ændringsforslag  224 

Andrzej Grzyb 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

2. Fra den 1. januar 2021 og fremefter 

skal tandklinikker, der anvender 

tandfyldningsamalgam eller fjerner 

fyldninger med amalgam, sikre, at deres 

faciliteter er udstyret med amalgamfiltre, 

der tilbageholder og indsamler 

amalgampartikler. Disse filtre skal 

vedligeholdes for at sikre et højt niveau af 

tilbageholdelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2 Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

2 Fra den 1. januar 2021 og fremefter 

skal tandklinikker, som bruger eller 

fjerner tandfyldningsamalgam, være 

udstyret med amalgamfiltre, der 

tilbageholder og indsamler 

amalgampartikler. Disse filtre skal 

vedligeholdes for at sikre et højt niveau af 

tilbageholdelse. 

Or. pl 

Begrundelse 

Dette krav bør kun gælde tandklinikker, der stadig bruger amalgam, og det bør indføres over 

et rimeligt tidsrum. 

 

Ændringsforslag  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fra den 1. januar 2019 og 

fremefter skal tandklinikker være udstyret 

med amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler.. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

2. Senest seks måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden og fremefter skal 

tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fra den 1. januar 2019 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre et højt 

niveau af tilbageholdelse. 

2. Fra den 1. januar 2018 og fremefter 

skal tandklinikker være udstyret med 

amalgamfiltre, der tilbageholder og 

indsamler amalgampartikler. Disse filtre 

skal vedligeholdes for at sikre 

tilbageholdelse af mindst 95 % af 

amalgampartiklerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Julie Girling 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Senest den 31. december 2019 

indsender Kommissionen en rapport til 
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Europa-Parlamentet og Rådet med en 

vurdering af den tekniske, miljømæssige 

og økonomiske gennemførlighed af 

udfasning og anvendelse 

tandfyldningsamalgam i Unionen inden 

31. december 2021. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kapsler og amalgamfiltre, der 

opfylder harmoniserede EN-standarder 

eller andre nationale eller internationale 

standarder, som sikrer et tilsvarende niveau 

af kvalitet og tilbageholdelse, formodes at 

opfylde kravet i stk. 1 og 2. 

3. Kapsler og amalgamfiltre, der 

opfylder harmoniserede EN-standarder 

eller andre nationale eller internationale 

standarder, som sikrer et tilsvarende niveau 

af kvalitet og tilbageholdelse, formodes at 

opfylde kravet i stk. 1c og 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a.  Medlemsstaterne kan indføre 

skattemæssige incitamenter for at gøre det 

muligt for tandlæger at erhverve de i 

denne artikel omtalte amalgamfiltre. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  231 

Michel Dantin 



 

PE585.758v01-00 74/141 AM\1100259DA.doc 

DA 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Tandlægerne er ansvarlige for 

pakning og bortskaffelse af deres affald 

og skal sikre, at disse processer 

gennemføres under miljømæssigt 

forsvarlige forhold. De skal sikre, at 

indsamlerne af deres affald følger de 

gældende bestemmelser. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Uanset stk. 1 og 2 kan 

medlemsstaterne begrænse brugen af 

tandfyldningsamalgam yderligere, hvis 

det skønnes nødvendigt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Anvendelse af 

tandfyldningsamalgam forbydes fra den 

31. december 2020. 

Or. it 
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Ændringsforslag  234 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kapitel III a 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter 

 Artikel 10a 

 Industrielle aktiviteter 

 Alle tilladelser til følgende industrielle 

aktiviteter omfatter betingelser, der sikrer, 

at udslip til luften eller vandet ikke 

overstiger de strengere 

udledningsniveauer, der er forbundet med 

de bedste tilgængelige teknikker (BAT) 

for kviksølv, der er fastsat i de reviderede 

BAT-konklusioner: 

 -  store forbrændingsanlæg som 

anført i artikel 28 i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2010/75/EU1a 

 -  jern- og stålindustrien, der er 

omfattet af de aktiviteter, der er anført 

under punkt 1.3, 2.1 og 2.2 i bilag I til 

direktiv 2010/75/EU 

 -  fremstilling af cement, kalk og 

magnesiumoxid, der er omfattet af de 

aktiviteter, der er anført under punkt 3.1 i 

bilag I til direktiv 2010/75/EU 

 -  sektoren for ikke-jernholdige 

metaller, der er omfattet af de aktiviteter, 

der er anført under punkt 2.1, 2.5 og 6.8 i 

bilag I til direktiv 2010/75/EU. 

 ______________ 

 1a  Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 

om industrielle emissioner (integreret 

forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 
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17). 

Or. en 

Begrundelse 

Den årlige udledning af kviksølv fra større industrielle aktiviteter er meget høj. I BAT-

konklusionerne fastsættes udledningsområder, der kan opnås under økonomiske og teknisk 

gennemførlige betingelser. Det øvre BAT-område svarer ofte til de forhandlede 

udledningsniveauer, der allerede overholdes af størstedelen af EU-anlæg, og ikke til det, der 

faktisk kan opnås med acceptable omkostninger. For at skabe lige konkurrencevilkår og sikre 

en effektiv reduktion af kviksølv skal alle fremtidige tilladelser baseres på de strengere BAT-

niveauer. 

 

Ændringsforslag  235 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter – større forbrændingsanlæg – 

emissioner til luften 

 Fra den 1. januar 2021 og fremefter skal 

alle tilladelser til forbrændingsanlæg som 

anført i artikel 28 i direktiv 2010/75/EU 

omfatte betingelser, der sikrer, at udslip til 

luften ikke overstiger følgende 

udledningsgrænseværdier for luft: 

 a)  forbrændingsanlæg med en samlet 

nominel termisk effekt på >300MWth: 

1µg/Nm³ 

 b)  forbrændingsanlæg med en samlet 

nominel termisk effekt på <300MWth: 3,5 

µg/Nm³. 

 De omtalte udledningsgrænseværdier i 

første afsnit er baseret på et gennemsnit 

over en periode på et år med gyldige 

timegennemsnit, der er opnået gennem 

løbende målinger. 
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 De standardbetingelser og 

overvågningskrav, der skal anvendes, er 

fastsat i de reviderede BAT-konklusioner i 

referencedokumentet for større 

forbrændingsanlæg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Emissioner til luft 

 Fra den 1. januar 2019 og fremefter skal 

alle tilladelser til anlæg, der er omfattet af 

de angivne aktiviteter i punkt 1.3, 2.1 og 

2.2 i bilag I til direktiv 2010/75/EU, 

omfatte betingelser, der sikrer, at udslip til 

luften ikke overstiger 10µg/Nm³ for 

kviksølv: 

 De omtalte udledningsgrænseværdier i 

første afsnit er baseret på et gennemsnit 

over en periode på et år med gyldige 

timegennemsnit, der er opnået gennem 

løbende målinger. 

 De standardbetingelser, der skal 

anvendes, er fastsat i BAT-

konklusionerne i Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU1a. 

 ______________ 

 1a Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU af 

28. februar 2012 om fastlæggelse af BAT 

(bedste tilgængelige teknik)-konklusioner 

i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/75/EU om 

industrielle emissioner for jern- og 

stålproduktion (EUT L 70 af 8.3.2012, s. 

63). 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Vacciner 

 Lægemiddelvirksomheder må ikke 

længere anvende kviksølv i vacciner til 

børn under seks år, hvis der findes sikrere 

alternativer. 

Or. en 

Begrundelse 

I 1999 anbefalede EMEA's CPMP, at det ville være fornuftigt inden for kortest mulig tid at 

fremme den generelle brug af vaccioner uden thiomersal og andre konserveringsmidler, der 

indeholder kviksølv. I USA indeholder alle vacciner til børn under seks ikke længere 

thiomersal (med undtagelse af influenzavacciner) siden 2011. Det er derfor vigtigt at 

fastsætte klare forpligtelser overfor lægemiddelvirksomhederne med hensyn til at udskifte 

kviksølv i vacciner, når dette er muligt. 

 

Ændringsforslag  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10b 

 Emissioner til vand 

 Fra den 1. januar 2021 skal 

medlemsstaterne sikre, at 

kviksølvudledninger i spildevandsafløb for 

de omtalte anlæg i Rådets direktiv 

91/271/EØF 1a ikke overstiger 3µg/l ved 
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udledningspunktet. 

 Samme grænse gælder for alle indgående 

affaldsstrømme, der modtages på det 

pågældende anlæg, før det blandes med 

andre spildevandsstrømme. 

 Denne grænse gælder, hvis 

grænseværdien for kviksølvudledning på 

1.000 gram om året overskrides. 

 Udledningsgrænseværdierne er baseret på 

et dagligt gennemsnit for flowvægtede 24-

timers flowproportionelle prøver. 

 Den fastsatte hyppighed af overvågning 

og prøvetagning kan reduceres, hvis det 

dokumenteres, at udledningerne er 

tilstrækkeligt stabile, navnlig hvis den 

pågældende medlemsstat fuldt ud har 

gennemført et forbud mod 

tandfyldningsamalgam og truffet alle 

passende foranstaltninger til at forhindre 

udledning af tandfyldningsamalgam i 

opstrøms spildevandsstrømme for det 

pågældende anlæg. 

 ______________ 

 1a Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. 

maj 1991 om rensning af byspildevand, 

(EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10b 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter – jern og stål – emissioner til 

luften 

 Fra [datoen for nærværende forordnings 
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ikrafttræden] og fremefter skal alle 

tilladelser til anlæg, der er omfattet af de 

anførte aktiviteter i punkt 1.3, 2.1 og 2.2 i 

bilag I til direktiv 2010/75/EU omfatte 

betingelser, der sikrer, at emissioner til 

luften ikke overstiger følgende 

udledningsgrænseværdier: 

 a)  10µg/Nm³ for kviksølv 

 b)  5 mg/Nm for støv. 

 De omtalte udledningsgrænseværdier i 

første afsnit er baseret på et gennemsnit 

over en periode på et år med gyldige 

timegennemsnit, der er opnået gennem 

løbende målinger. 

 De standardbetingelser, der skal 

anvendes, er fastsat i BAT-

konklusionerne i Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10c 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter – fremstilling af cement, kalk 

og magneisumoxid – emissioner til luften 

 Fra [datoen for nærværende forordnings 

ikrafttræden] og fremefter skal alle 

tilladelser til anlæg, der er omfattet af de 

anførte aktiviteter i punkt 3.1 i bilag I til 

direktiv 2010/75/EU omfatte betingelser, 

der sikrer, at emissioner til luften ikke 

overstiger 10µg/Nm³ for kviksølv: 

 De omtalte udledningsgrænseværdier i 

første afsnit er baseret på et gennemsnit 

over en periode på et år med gyldige 
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timegennemsnit, der er opnået gennem 

løbende målinger. 

 De standardbetingelser, der skal 

anvendes, er fastsat i BAT-

konklusionerne i Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2013/163/EU1a. 

 ______________ 

 1a Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2013/163/EU af 

26. marts 2013 om fastlæggelse af BAT 

(bedste tilgængelige teknik)-konklusioner 

i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/75/EU om 

industrielle emissioner i forbindelse med 

fremstilling af cement, kalk og 

magnesiumoxid (EUT L 100 af 9.4.2013, 

s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  241 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10d 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter – ikke-jernholdige metaller – 

emissioner til luften 

 Fra den 1. juli 2020 og fremefter skal alle 

tilladelser til anlæg, der er omfattet af de 

angivne aktiviteter i punkt 2.1, 2.5 og 6.8 i 

bilag I til direktiv 2010/75/EU, omfatte 

betingelser, der sikrer, at emissioner til 

luften ikke overstiger 10µg/Nm³ for 

kviksølv: 

 De omtalte udledningsgrænseværdier i 

første afsnit er baseret på et gennemsnit 

over en periode på et år med gyldige 

timegennemsnit, der er opnået gennem 
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løbende målinger. 

 De standardbetingelser, der skal 

anvendes, er fastsat i BAT-

konklusionerne i Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2016/1032/EU1a. 

 ______________ 

 1a Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse 2016/1032/EU 

af 13. juni 2016 om fastsættelse af BAT 

(bedste tilgængelige teknik)-konklusioner 

i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt 

angår non-ferro-metalindustrierne (EUT 

L 174 af 30.6.2016, s. 32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  242 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10e 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra industrielle 

aktiviteter – udledning til vand 

 Fra 1. januar 2021 og fremefter skal alle 

tilladelser til anlæg anført i bilag I til 

direktiv 2010/75/EU omfatte betingelser, 

der sikrer, at kviksølvudledninger i 

spildevandsstrømme ikke overstiger 

følgende udledningsgrænseværdier før 

udledningspunktet eller, for så vidt angår 

indirekte udledninger, før det blandes 

med andre spildevandsstrømme: 

 a)  0,75µg/l for spildevand fra anlæg, 

der er omfattet af de aktiviteter, der er 

anført under punkt 1.1 og 1.2 i bilag I til 

direktiv 2010/75/EU 

 b)  0,75µg/l for spildevand fra 

aktiviteter, der er omfattet af de 
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aktiviteter, der er anført under punkt 3, 

litra a, og 3, litra b, i bilag I til forordning 

166/2006/EU1a. Hvis stk. 3, litra b, 

vedrører lignit, øges grænseværdien for 

områdets overflade til over 5 hektar, hvis 

effektiv under udvindingsaktiviteter, og til 

over 10 hektar, hvis det drejer sig om 

spildevandsbehandling fra minedrift, der 

ophørte eller ophører inden 2020 

 c)  1 µg/l for spildevand fra anlæg, 

der er omfattet af de aktiviteter, der er 

anført under punkt 4.1, 4.2 og 6.11 i bilag 

I til direktiv 2010/75/EU 

 d)  1 µg/l for spildevand fra anlæg, 

der er omfattet af de aktiviteter, der er 

anført under punkt 2.2 og 2.5 i bilag I til 

direktiv 2010/75/EU 

 e)  3µg/l for andre anlæg, der er 

omfattet af de aktiviteter, der er anført i 

bilag I til direktiv 2010/75/EU, hvis 

grænseværdien for kviksølvudledning 

ikke overstiger 800 gram om året. 

 De udledningsgrænseværdier, der er 

angivet i første afsnit, er baseret på et 

dagligt gennemsnit for flowvægtede 24-

timers flowproportionelle prøver. 

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 166/2006 af 

18. januar 2006 om oprettelse af et 

europæisk register over udledning og 

overførsel af forurenende stoffer og om 

ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF 

og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  243 

Carolina Punset 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 f (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10f 

 Forebyggelse og kontrol af 

kviksølvudledninger fra kommunale 

spildevandsrensningsanlæg – udledning 

til vand 

 Fra 1. januar 2021 og fremefter skal alle 

medlemsstater sikre, at 

kviksølvudledninger i spildevandsstrømme 

for anlæg anført i Rådets direktiv 

91/271/EU1a ikke overstiger 3µg/l ved 

udledningspunktet eller, for så vidt angår 

indirekte udledninger, før de blandes med 

andre spildevandsstrømme: Disse 

grænseværdier gælder, hvis 

grænseværdien for kviksølvudledning på 

1 000 gram om året overskrides. 

 De udledningsgrænseværdier, der er 

angivet i første afsnit, er baseret på et 

dagligt gennemsnit for flowvægtede 24-

timers flowproportionelle sammensatte 

prøver. 

 Den i bilag I fastsatte hyppighed af 

overvågning og prøvetagning kan 

reduceres, hvis det dokumenteres, at 

udledningerne er tilstrækkeligt stabile, 

navnlig hvis den pågældende medlemsstat 

fuldt ud har gennemført et forbud mod 

tandfyldningsamalgam og truffet alle 

passende foranstaltninger til at forhindre 

udledning af tandfyldningsamalgam i 

opstrøms spildevandsstrømme for det 

pågældende anlæg. 

 ______________ 

 1a Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. 

maj 1991 om rensning af byspildevand, 

(EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Artikel 11 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kviksølvaffald Kilder til kviksølvaffald 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset Kommissionens afgørelse 

2000/532/EF44 betragtes følgende som 

affald og skal bortskaffes uden at skade 

menneskers sundhed eller miljøet, jf. 

direktiv 2008/98/EF: 

Følgende betragtes som affald og skal 

bortskaffes uden at skade menneskers 

sundhed eller miljøet, jf. direktiv 

2008/98/EF: 

__________________ __________________ 

44 Kommissionens beslutning 2000/532/EF 

af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 

94/3/EF om udarbejdelse af en liste over 

affald i henhold til artikel 1, litra a), i 

Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og 

af Rådets beslutning 94/904/EF om 

udarbejdelse af en liste over farligt affald i 

henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets 

direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT 

L 226 af 6.9.2000, s. 3). 

44 Kommissionens beslutning 2000/532/EF 

af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 

94/3/EF om udarbejdelse af en liste over 

affald i henhold til artikel 1, litra a), i 

Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og 

af Rådets beslutning 94/904/EF om 

udarbejdelse af en liste over farligt affald i 

henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets 

direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT 

L 226 af 6.9.2000, s. 3). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  246 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset Kommissionens afgørelse 

2000/532/EF44 betragtes følgende som 

affald og skal bortskaffes uden at skade 

menneskers sundhed eller miljøet, jf. 

direktiv 2008/98/EF: 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

__________________ __________________ 

44 Kommissionens beslutning 2000/532/EF 

af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 

94/3/EF om udarbejdelse af en liste over 

affald i henhold til artikel 1, litra a), i 

Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og 

af Rådets beslutning 94/904/EF om 

udarbejdelse af en liste over farligt affald i 

henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets 

direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT 

L 226 af 6.9.2000, s. 3). 

44 Kommissionens beslutning 2000/532/EF 

af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 

94/3/EF om udarbejdelse af en liste over 

affald i henhold til artikel 1, litra a), i 

Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og 

af Rådets beslutning 94/904/EF om 

udarbejdelse af en liste over farligt affald i 

henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets 

direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT 

L 226 af 6.9.2000, s. 3). 

Or. fr 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

Ændringsforslag  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  Kommissionen har beføjelse til 

senest den 1. januar 2016 at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 17 i nærværende forordning, 

der supplerer denne forordning ved at 

fastsætte grænseværdier for 

kviksølvniveauer i affald, der indeholder 

eller er forurenet med 

kviksølvforbindelser, eller ved at vedtage 

krav for miljøvenlig håndtering af 

sådanne affaldsstrømme. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De virksomheder, der opererer 

inden for de i artikel 11, litra a), b) og c), 

nævnte industrisektorer, skal inden den 31. 

maj hvert år sende oplysninger vedrørende 

den samlede mængde kviksølvaffald, der er 

oplagret i hvert anlæg og sendt til særskilte 

midlertidige eller permanente 

oplagringsfaciliteter, samt adresse og 

kontaktoplysninger for disse anlæg til de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. 

1. De virksomheder, der opererer 

inden for de i artikel 11, litra a), b) og c), 

nævnte industrisektorer, skal inden den 31. 

maj hvert år sende oplysninger vedrørende 

den samlede mængde kviksølvaffald, der er 

oplagret i hvert anlæg og sendt til særskilte 

midlertidige oplagringsfaciliteter, 

faciliteter til solidifikation og faciliteter til 

endelig bortskaffelse, samt adresse og 

kontaktoplysninger for disse anlæg til de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. 

Or. en 

Begrundelse 

Rapportering bør omfatte overførsler til faciliteter til solidifikation. I lyset af kravene til 

solidifikation bør der ikke længere være permanent oplagring, men kun endelig bortskaffelse. 

 

Ændringsforslag  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bortskaffelse af kviksølvaffald Midlertidig oplagring af kviksølvaffald 

Or. es 
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Ændringsforslag  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Kviksølvaffald skal oplagres 

permanent i fast form i saltminer, som er 

tilpasset til bortskaffelse af kviksølv, eller i 

dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som sådanne 

saltminer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Kviksølvaffald skal gennemgå 

solidifikation til kviksølvsulfid før endelig 

bortskaffelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Rent kviksølvaffald er flydende. Det bør ikke bortskaffes eller opbevares i denne form, med 

undtagelse af midlertidig opbevaring under afventning af solidifikation af hensyn til den 

begrænsede kapacitet til solidifikation. Flere virksomheder tilbyder solidifikationsteknologi til 

at omdanne flydende kviksølv til inert kviksølvsulfid. For at undgå forskellige opfattelser af 

ordet solidifikation bør det endelige produkt efter solidifikation specificeres. 

 

Ændringsforslag  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 
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Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres på følgende måder: 

1. Uanset stk. -1 og artikel 5, stk. 3, 

litra a), i direktiv 1999/31/EF kan 

kviksølvaffald oplagres midlertidigt i 

flydende form i op til fem år i henhold til 

de specifikke krav for midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald som fastsat i 

bilag I, II og III i direktivet samt i 

overjordiske faciliteter beregnet til og 

udstyret til midlertidig oplagring af 

kviksølv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  253 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres på følgende måder: 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres midlertidigt i højst 10 år i 

overensstemmelse med de specifikke 

forpligtelser for midlertidig oplagring af 

kviksølvaffald, der er fastsat i bilag I, II 

og III til dette direktiv, på følgende måder: 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  254 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres på følgende måder: 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres midlertidigt i op til fem år i 

overjordiske faciliteter beregnet til og 

udstyret til midlertidig oplagring af 

kviksølv, der afventer solidifikation før 

endelig bortskaffelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal ikke finde underjordisk oplagring af flydende kviksølvaffald sted, hverken 

midlertidigt eller permanent. Ude af øje, ude af sind! Flydende kviksølvaffald er yderst giftigt, 

og saltminer er langt fra sikre, som det er blevet dokumenteret i Asse i Tyskland og Stocamine 

i Frankrig. Midlertidig oplagring under afventning af solidifikation bør kun ske i passende 

overjordiske faciliteter. I lyset af den allerede tilgængelige solidifikationskapacitet og den 

kapacitet, der er klar til at komme på markedet, er midlertidig oplagring kun nødvendig i en 

periode på maks. fem år. 

 

Ændringsforslag  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 — indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres på følgende måder: 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres midlertidigt i op til fem år i 

anlæg over jorden, der er bestemt og 

udstyret til dette formål. 

Or. es 

Begrundelse 

På nuværende tidspunkt er midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tidsmæssigt 

begrænset. Det er nødvendigt at fastsætte en øvre grænse, der er tilstrækkelig for industrien. 

Derudover bør midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tillades i underjordiske anlæg på 

grund af de større risici forbundet hermed, og som er beskrevet i ændringsforslaget til artikel 

13a. 
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Ændringsforslag  256 

Albert Deß 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF kan kviksølvaffald 

oplagres på følgende måder: 

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i 

direktiv 1999/31/EF og ledsaget af en plan 

for den permanente oplagring af 

solidificeret affald og en tidsplan kan 

kviksølvaffald oplagres på følgende måder: 

Or. de 

Begrundelse 

Den endelige bortskaffelse af solidificeret er at foretrække ud fra et miljøfagligt synspunkt og 

af hensyn til sundhedsbeskyttelsen. Planen for den endelige bortskaffelse solidificeret affald 

bør allerede dokumenteres inden den midlertidige oplagring i flydende form. 

 

Ændringsforslag  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 — litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer 

udgår 

Or. es 

Begrundelse 

På nuværende tidspunkt er midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tidsmæssigt 

begrænset. Det er nødvendigt at fastsætte en øvre grænse, der er tilstrækkelig for industrien. 
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Derudover bør midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tillades i underjordiske anlæg på 

grund af de større risici forbundet hermed, og som er beskrevet i ændringsforslaget til artikel 

13a. 

 

Ændringsforslag  258 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal ikke finde underjordisk oplagring af flydende kviksølvaffald sted, hverken 

midlertidigt eller permanent. Ude af øje, ude af sind! Flydende kviksølvaffald er yderst giftigt, 

og saltminer er langt fra sikre, som det er blevet dokumenteret i Asse i Tyskland og Stocamine 

i Frankrig. Midlertidig oplagring under afventning af solidifikation bør kun ske i passende 

overjordiske faciliteter. 

 

Ændringsforslag  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

udgår 
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indeslutningsniveau som saltminer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et tilsvarende 

sikkerheds- og indeslutningsniveau som 

saltminer 

a) i saltminer, som er tilpasset 

bortskaffelse af kviksølv, eller i dybe, 

underjordiske, hårde klippeformationer, 

som giver et tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 - stk. 1 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer 

a) midlertidig oplagring i højst 12 

måneder i egnede faciliteter over jorden, 

hvor flydende kviksølv stabiliseres i fast 

form og derefter oplagres som angivet i 

litra b) 

Or. it 

 

Ændringsforslag  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et tilsvarende 

sikkerheds- og indeslutningsniveau som 

saltminer 

a) midlertidig oplagring i mere end 

seks måneder og mindre end fem år eller 

permanent oplagring i saltminer, som er 

tilpasset bortskaffelse af kviksølv, eller i 

dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et tilsvarende 

sikkerheds- og indeslutningsniveau som 

saltminer 

Or. en 

Begrundelse 

Midlertidig oplagring bør være midlertidig, hvilket kræver både en nedre og en øvre tidsfrist. 

 

Ændringsforslag  263 

Albert Deß 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) midlertidig oplagring i mere end et 

år eller permanent oplagring i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et tilsvarende 

sikkerheds- og indeslutningsniveau som 

saltminer 

a) oplagring i op til et år i saltminer, 

som er tilpasset bortskaffelse af kviksølv, 

eller i dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et tilsvarende 

sikkerheds- og indeslutningsniveau som 

saltminer 

Or. de 

Begrundelse 

Den midlertidige oplagring af flydende kviksølv bør muliggøres, således at der er 

oplagringsmuligheder, der opfylder de nødvendige tekniske krav, til stede i tilfælde af (f.eks. 

midlertidigt) manglende tilstrækkelige kapaciteter til omdannelse af kviksølv til fast stof 

(omdannelse til cinnober). 
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Ændringsforslag  264 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

udgår 

Or. en 

(Forbundet med ændringsforslaget af samme forfatter til indledningen til artikel 13, første 

afsnit.) 

Begrundelse 

Muligheden for midlertidig oplagring af kviksølvaffald i passende overjordiske faciliteter 

foreslås flyttet til indledningen. Det er derfor ikke længere nødvendigt at beholde den her. 

 

Ændringsforslag  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 — litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

udgår 

Or. es 

Begrundelse 

På nuværende tidspunkt er midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tidsmæssigt 

begrænset. Det er nødvendigt at fastsætte en øvre grænse, der er tilstrækkelig for industrien. 

Derudover bør midlertidig oplagring af kviksølvaffald ikke tillades i underjordiske anlæg på 

grund af de større risici forbundet hermed, og som er beskrevet i ændringsforslaget til artikel 

13a. 

 

Ændringsforslag  267 

Albert Deß 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

b) oplagring i faciliteter over jorden, 

der er beregnet og udstyret til oplagring af 

kviksølv, og i nærheden af enten den 

operatør, der solidificerede affaldet, eller 

den operatør, hvor den permanente 

oplagring vil finde sted. 

Or. de 

Begrundelse 

Der er tilslutning til den midlertidige oplagring af flydende kviksølv i nærheden af 

solidifikationsanlæg eller anlæg til endelig bortskaffelse. 

Ændringsforslag  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 - stk. 1 - litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

b) permanent oplagring i solidificeret 

og stabiliseret form i saltminer, der er 

tilpasset bortskaffelse af kviksølv, eller i 

dybe, underjordiske, hårde 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer. 

Or. it 

Ændringsforslag  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

b) midlertidig oplagring i mere end 

seks måneder og mindre end fem år i 
faciliteter over jorden, der er beregnet og 

udstyret til midlertidig oplagring af 

kviksølv. 

Or. en 

Begrundelse 

Midlertidig oplagring bør være midlertidig, hvilket kræver både en nedre og en øvre tidsfrist. 

 

Ændringsforslag  270 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) midlertidig oplagring i faciliteter 

over jorden, der er beregnet og udstyret til 

midlertidig oplagring af kviksølv. 

b) i faciliteter over jorden, der er 

beregnet og udstyret til midlertidig 

oplagring af kviksølv. 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De specifikke krav til midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald som fastsat i 

bilag I, II og III til direktiv 1999/31/EF 

finder anvendelse på de midlertidige 

oplagringsfaciliteter, der er omhandlet i 

stk. 1, litra a), på de betingelser, der er 

fastsat i følgende bilag til dette direktiv: 

udgår 

a) Bilag I, punkt 8 (første, tredje og femte 

led) og bilag II til direktiv 1999/31/EF 

finder anvendelse 

 

b) Bilag I, punkt 8 (andet, fjerde og sjette 

led) og bilag III, punkt 6, i direktiv 

1999/31/EF finder kun anvendelse, hvis 

de kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af direktivet, finder det 

passende. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De specifikke krav til midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald som fastsat i 

bilag I, II og III til direktiv 1999/31/EF 

finder anvendelse på de midlertidige 

oplagringsfaciliteter, der er omhandlet i 

2. Permanent oplagring er kun tilladt, 

når kviksølvaffaldet er stabiliseret eller 

delvis stabiliseret, i saltminer, som er 

tilpasset bortskaffelse af kviksølv, eller i 

dybe, underjordiske, hårde 
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stk. 1, litra a), på de betingelser, der er 

fastsat i følgende bilag til dette direktiv: 

klippeformationer, som giver et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som saltminer. 

 Operatører af anlæg, som anvendes til 

stabilisering af kviksølv, skal inden for 

rammerne af registeret omhandlet i 

artikel 35 i direktiv 2008/98/EF udarbejde 

et register med følgende oplysninger: 

Or. fr 

Begrundelse 

Der er udviklet nye stabiliseringsanlæg og -teknikker i EU. Den betydelige mængde 

kviksølvaffald, som vil blive frembragt på grund af forbuddene i denne forordning, vil således 

kunne behandles med henblik på endelig bortskaffelse inden for et tidsrum på under 10 år, og 

derfor er permanent oplagring af flydende kviksølv ikke berettiget. Denne foranstaltning er i 

tråd med de retningslinjer, som blev vedtaget i 2015 under Baselkonventionen. 

 

Ændringsforslag  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 — indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De specifikke krav til midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald som fastsat i 

bilag I, II og III til direktiv 1999/31/EF 

finder anvendelse på de midlertidige 

oplagringsfaciliteter, der er omhandlet i 

stk. 1, litra a), på de betingelser, der er 

fastsat i følgende bilag til dette direktiv: 

2. De specifikke krav til midlertidig 

oplagring af kviksølvaffald er fastsat i 

bilag I, punkt 8, bilag II og bilag III, punkt 

6, til dette direktiv 1999/31/EF. 

Or. es 

Begrundelse 

De specifikke krav til midlertidig oplagring af kviksølvaffald er allerede fastlagt i bilagene til 

direktiv 1999/31/EF. Der er ingen begrundelse for, at denne forordning skal være mindre 

krævende end direktivet. 
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Ændringsforslag  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 — litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Bilag I, punkt 8 (første, tredje og femte 

led) og bilag II til direktiv 1999/31/EF 

finder anvendelse 

udgår 

Or. es 

Begrundelse 

De specifikke krav til midlertidig oplagring af kviksølvaffald er allerede fastlagt i bilagene til 

direktiv 1999/31/EF. Der er ingen begrundelse for, at denne forordning skal være mindre 

krævende end direktivet. 

 

Ændringsforslag  275 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Bilag I, punkt 8 (første, tredje og 

femte led) og bilag II til direktiv 

1999/31/EF finder anvendelse 

a) for hver modtaget ladning 

kviksølvaffald: 

 i) oprindelse og mængde af modtaget 

kviksølvaffald 

 ii) leverandørens navn og 

kontaktoplysninger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  276 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Bilag I, punkt 8 (første, tredje og 

femte led) og bilag II til direktiv 

1999/31/EF finder anvendelse 

a) Bilag I, punkt 8 (første, tredje, 

femte og sjette led) og bilag II til direktiv 

1999/31/EF finder anvendelse 

Or. en 

(Forbundet med ændringsforslaget til litra b) i samme afsnit af samme forfatter.) 

Begrundelse 

Ændringsforslag, der er en slags sikkerhed, hvis underjordisk permanent oplagring af 

kviksølvaffald fortsat er en mulighed. Bilag I, afsnit 8, sjette led, kræver i forbindelse med 

midlertidig oplagring af metallisk kviksølv, at "Beholderne skal oplagres, så de let kan tages 

ud igen". I lyset af problemerne i flere saltminer bør dette også være obligatorisk for alle 

former for permanent oplagring og ikke være op til de kompetente myndigheder at skønne, 

hvorvidt dette er nødvendigt eller ej. 

 

Ændringsforslag  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 — litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Bilag I, punkt 8 (andet, fjerde og 

sjette led) og bilag III, punkt 6, i direktiv 

1999/31/EF finder kun anvendelse, hvis 

de kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af direktivet, finder det 

passende. 

udgår 

Or. es 

Begrundelse 

De specifikke krav til midlertidig oplagring af kviksølvaffald er allerede fastlagt i bilagene til 

direktiv 1999/31/EF. Der er ingen begrundelse for, at denne forordning skal være mindre 

krævende end direktivet. 
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Ændringsforslag  278 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Bilag I, punkt 8 (andet, fjerde og 

sjette led) og bilag III, punkt 6, i direktiv 

1999/31/EF finder kun anvendelse, hvis 

de kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af direktivet, finder det 

passende. 

b) for hver ladning kviksølvaffald, 

der forlader anlægget: 

 i) mængde stabiliseret kviksølvaffald 

og dets kviksølvindhold 

 ii) bestemmelsessted og planlagte 

bortskaffelsesoperationer for det 

stabiliserede kviksølvaffald 

 iii) attest fra operatøren af de 

permanente oplagringsfaciliteter til 

solidificeret kviksølv som omhandlet i 

artikel 1b. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  279 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Bilag I, punkt 8 (andet, fjerde og 

sjette led) og bilag III, punkt 6, i direktiv 

1999/31/EF finder kun anvendelse, hvis de 

kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af direktivet, finder det 

passende. 

b) Bilag I, punkt 8 (andet og fjerde 

led) og bilag III, punkt 6, i direktiv 

1999/31/EF finder kun anvendelse, hvis de 

kompetente myndigheder i de 

medlemsstater, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af direktivet, finder det 

passende. 

Or. en 
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(Forbundet med ændringsforslaget til litra a) i samme afsnit af samme forfatter.) 

Begrundelse 

Ændringsforslag, der er en slags sikkerhed, hvis underjordisk permanent oplagring fortsat er 

en mulighed. Bilag I, afsnit 8, sjette led, kræver i forbindelse med midlertidig oplagring af 

metallisk kviksølv, at "Beholderne skal oplagres, så de let kan tages ud igen". I lyset af 

problemerne i flere saltminer bør dette også være obligatorisk for alle former for permanent 

oplagring og ikke være op til de kompetente myndigheder at skønne, hvorvidt dette er 

nødvendigt eller ej. 

 

Ændringsforslag  280 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) mængden af kviksølvaffald 

oplagret i anlægget ved udgangen af hver 

måned. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  281 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) Anlæggets operatør sender 

registeret til de myndigheder, som er 

udpeget af medlemsstaten, senest den 31. 

januar. 

Or. fr 

Begrundelse 

Af hensyn til kviksølvets sporbarhed i hele affaldsbehandlingsforløbet bør der oprettes et 

register til at centralisere og sikre ensartetheden af de oplysninger, som kræves til en sådan 
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overvågning, især med henblik på at bevidstgøre den enkelte aktør i processen. 

 

Ændringsforslag  282 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Operatører af anlæg til permanent 

oplagring af kviksølvaffald skal, når 

bortskaffelsesoperationen er afsluttet, 

udstede en attest på, at hele ladningen af 

kviksølvaffald er oplagret permanent i 

overensstemmelse med direktiv 

1999/31/EF, og angive oplysninger om 

oplagringsstedet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kviksølv skal anbringes i 

oplagringspartier efterfulgt af forsegling 

og opfyldning af opbevaringskammeret, 

der ikke må efterlades åbent i mere end 

seks måneder. 

Or. en 

Begrundelse 

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod kviksølvudledninger må kun solidificeret 

kviksølv bortskaffes i underjordiske oplagringsfaciliteter. 
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Ændringsforslag  284 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstater med virksomheder, 

der tilbyder solidifikationsteknologi, skal 

fremme brugen af solidifikation af 

flydende kviksølvaffald i tredjelande. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at medlemsstater, hvor virksomheder tilbyder solidifikationsteknologi, hjælper 

med at sikre videregivelse af den nødvendige teknologi til tredjelande med henblik på 

solidifikation af flydende kviksølvaffald. 

 

Ændringsforslag  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Uanset stk. 2 og 2a i denne artikel 

skal metallisk kviksølv, der oplagres 

permanent, omdannes til kviksølvsulfid 

(HgS) gennem stabilisering eller 

solidifikation før opbevaring heraf. Det 

må kun oplagres i tilladte faciliteter til 

underjordisk oplagring i saltminer eller 

hårde klippeformationer med 

dokumenteret sikkerhed i henhold til bilag 

A til Rådets beslutning 2003/33/EF1a. 

 _______________ 

 1a Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. 

december 2002 om opstilling af kriterier 

og procedurer for modtagelse af affald på 

deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 

og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 
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11 af 16.1.2003, s. 27). 

Or. en 

Begrundelse 

Stabilisering eller solidifikation af metallisk kviksølv er et effektivt middel til at reducere den 

primære risiko for udledning af kviksølv i miljøet betydeligt, men også risikoen for, at det 

bringes tilbage på markedet igen. 

 

Ændringsforslag  286 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Inden den 1. januar 2023 afgiver 

Kommissionen rapport til Parlamentet og 

Rådet om behovet for at ændre perioden i 

stk. 1. Kommissionen kan, hvis det er 

relevant, lade rapporten ledsage af et 

lovgivningsforslag. 

Or. fr 

Begrundelse 

Med denne bestemmelse kan overgangsperiodens varighed eventuelt revideres i forhold til 

fremskridtet med behandlingen af eksisterende lagre. Målet er bl.a. at formindske 

genvindingen af kviksølv gennem illegale kanaler. 

 

Ændringsforslag  287 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Kommissionen sikrer senest den 1. 

januar 2019, at kviksølvaffaldets 

sporbarhed i hele forløbet og for alle 
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implicerede aktørers vedkommende, jf. 

bestemmelserne i denne forordning og 

gældende EU-lovgivning. 

 Hvis der konstateres juridiske tomrum, 

indfører Kommissionen gennem 

delegerede retsakter et system til 

indberetning om og overvågning af 

kviksølvaffald. I systemet opregnes input 

og output af kviksølvaffald for hver enkelt 

impliceret aktør over hele forløbet, 

herunder affaldsproducenter, 

affaldsindsamlingsoperatører, operatører 

af midlertidige oplagringsfaciliteter, 

operatører af stabiliseringsanlæg og 

operatører af permanente 

oplagringsfaciliteter. Det skal af 

indberetningen fremgå, hvor store 

mængder kviksølvaffald den enkelte 

person eller enhed er i besiddelse af på 

alle trin i forløbet. 

Or. fr 

Begrundelse 

Sporbarheden er et afgørende element. Imidlertid synes det europæiske PRTR ikke at være det 

mest velegnede værktøj til kviksølvaffald, eftersom det opregner mængderne af kviksølvaffald 

og ikke mængderne af kviksølv indeholdt i affaldet. Desuden gælder det europæiske PRTR kun 

for anlæg med en mindstetonnage af affald. Små anlæg og ikkeindustrielle aktører (f.eks. 

tandlæger) vil ikke blive medregnet i dette system. 

 

Ændringsforslag  288 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 13a 

 Rapportering fra affaldsoperatører 

 1.  Operatører af anlæg, der varetager 

midlertidig oplagring, solidifikation eller 

endelig bortskaffelse af kviksølvaffald 

omdannet til fast stof, skal som en del af 
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kravet om registerføring i henhold til 

artikel 35 i direktiv 2008/98/EF etablere et 

register, der indeholder følgende 

oplysninger: 

 a)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald, der modtages: 

 i)  oprindelse og mængde for det 

kviksølvaffald, der modtages 

 ii)  navn og kontaktoplysninger på 

leverandøren 

 iii)  navn og kontaktoplysninger på 

ejeren af det midlertidigt oplagrede affald 

 b)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald, der forlader det 

midlertidige oplagringsanlæg: 

 i)  mængden af kviksølvaffald samt 

dets kviksølvindhold 

 ii)  kviksølvaffaldets destination 

 iii) certifikat fra operatøren på 

destinationsstedet 

 c)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald i fast form, der forlader 

anlægget: 

 i)  mængden af kviksølvaffald i fast 

form samt dets kviksølvindhold 

 ii)  destination og tilsigtet 

bortskaffelsesmetode for kviksølvaffaldet i 

fast form 

 iii)  certifikat fra operatøren, der 

varetager den permanente bortskaffelse af 

kviksølvaffaldet i fast form som anført i 

stk. 2 

 d)  mængden af kviksølvaffald 

oplagret i anlægget ved slutningen af hver 

måned. 

 Operatøren af anlægget indsender 

registret til den af medlemsstaten 

udpegede myndighed hvert år inden den 

31. januar. 

 2.  Operatører af anlæg, der varetager 

den endelige bortskaffelse af 

kviksølvaffald i fast form, skal, så snart 
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bortskaffelsen er gennemført, udstede et 

certifikat, der dokumenterer, at hele 

forsendelsen af kviksølvaffald i fast form 

er blevet endeligt bortskaffet i 

overensstemmelse med direktiv 

1999/31/EF, herunder oplysninger om 

bortskaffelseslokaliteten. 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal være klare krav om årlig rapportering for faciliteter til midlertidig oplagring og 

solidifikation, så det er muligt at overvåge de enkelte trin i forbindelse med solidifikation og 

endelig bortskaffelse. 

 

Ændringsforslag  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 13a 

 Oplysninger fra operatører af faciliteter til 

oplagring og bortskaffelse af 

kviksølvaffald 

 1.  Operatører af anlæg, der varetager 

midlertidig oplagring eller solidifikation 

af kviksølvaffald skal som en del af kravet 

om registerføring i henhold til artikel 35 i 

direktiv 2008/98/EF etablere et register, 

der indeholder følgende oplysninger: 

 a)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald, der modtages: 

 i)  oprindelse og mængde for det 

kviksølvaffald, der modtages 

 ii)  navn og kontaktoplysninger på 

leverandøren 

 b)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald i fast form, der forlader 
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anlægget: 

 i) mængden af kviksølvaffald i fast form 

samt dets kviksølvindhold 

 ii)  destination og tilsigtet 

bortskaffelsesmetode for kviksølvaffaldet i 

fast form 

 iii)  certifikat fra operatøren, der 

varetager den permanente oplagring af 

kviksølvaffaldet i fast form som anført i 

stk. 2 

 c)  for hver forsendelse af 

kviksølvaffald, der forlader det 

midlertidige oplagringsanlæg: 

 i)  mængden af kviksølvaffald samt 

dets kviksølvindhold 

 ii)  destination og tilsigtet 

bortskaffelsesmetode for kviksølvaffaldet 

 iii)  certifikat fra operatøren, der 

varetager den midlertidige oplagring af 

kviksølvaffaldet 

 d)  mængden af kviksølvaffald 

oplagret i anlægget ved slutningen af hver 

måned. 

 Operatøren af anlægget indsender 

registret til den af medlemsstaten 

udpegede myndighed hvert år inden den 

31. januar. 

 2.  Operatører af anlæg, der varetager 

den permanente oplagring af 

kviksølvaffald, skal, så snart 

bortskaffelsen er gennemført, udstede et 

certifikat, der dokumenterer, at hele 

forsendelsen af kviksølvaffald er blevet 

anbragt til endelige oplagring i 

overensstemmelse med direktiv 

1999/31/EF, herunder oplysninger om 

oplagringslokaliteten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Forslag til forordning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 13 a 

 Endelig oplagring (bortskaffelse) af 

kviksølvaffald 

 1.  Kviksølvaffald må kun oplagres 

permanent, efter det er blevet stabiliseret 

og solidificeret. 

 2.  Stabiliserings- og 

solidifikationssprocessen for 

kviksølvaffald skal foregå i anlæg over 

jorden i henhold til bestemmelserne i 

direktiv 2008/98/EF om affald. 

 3.  Kviksølvaffald må kun, efter det er 

stabiliseret og solidificeret, oplagres 

permanent i anlæg over jorden, der er 

bestemt og udstyret til dette formål, eller i 

underjordiske anlæg, som har et 

tilsvarende sikkerheds- og 

indeslutningsniveau som anlæggene over 

jorden. 

 4.  Kravene til permanent oplagring 

af kviksølvaffald, efter det er stabiliseret 

og solidificeret, er fastlagt i direktiv 

1999/31/EF. 

 5.  Før den 31. december 2020 

udarbejder Kommissionen en 

evalueringsrapport om sikkerheden ved de 

forskellige alternativer til permanent 

oplagring af kviksølvaffald nævnt i stk. 3, 

herunder saltminer. Rapporten tager 

højde for de risici, der er forbundet med 

underjordisk oplagring, som f.eks. 

afstanden til grundvandsmagasiner, 

sandsynligheden for nedsivning af vand, 

svagheden ved en klippebeklædning, 

beholdernes korrosion og problemer 

forbundet med indgriben i nødstilfælde. 

På baggrund af rapportens konklusioner 

og i overensstemmelse med EU-

lovgivningen fremlægger Kommissionen 

et ændringsforslag til nærværende 
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forordning og, hvis det er relevant, til 

direktiv 1999/31/EF. 

Or. es 

Begrundelse 

Kviksølv er flydende, hvilket medfører større risici i forbindelse med behandlingen af det som 

affald, end hvis det var i fast form. Direktiv 1999/31/EF forbyder modtagelse af flydende 

affald på deponeringsanlæg. Permanent oplagring bør kun tillades, hvis kviksølvaffaldet 

forinden er blevet stabiliseret og solidificeret. Forslaget anser underjordisk oplagring som 

den foretrukne metode og fastsætter saltminer som "sikkerhedsstandard". Disse to elementer i 

forslaget er ikke tilstrækkeligt begrundet. 

 

Ændringsforslag  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter regler om 

sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 

overtrædelse af bestemmelserne i denne 

forordning, og træffer de fornødne 

foranstaltninger for at sikre, at de 

anvendes. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 

giver senest den [xxx] Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser og 

underretter den hurtigst muligt om alle 

senere ændringer af betydning for 

bestemmelserne. 

Medlemsstaterne fastsætter regler om 

sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 

overtrædelse af bestemmelserne i denne 

forordning, og træffer de fornødne 

foranstaltninger for at sikre, at de 

anvendes. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om gennemførelsen af 

denne forordning 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger, der er nødvendige for, 

at Unionen og medlemsstaterne kan 

opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 

henhold til artikel 21 i 

Minamatakonventionen 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger, der er nødvendige for, 

at Unionen og medlemsstaterne kan 

opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 

henhold til artikel 21 i 

Minamatakonventionen 

b) oplysninger, der er nødvendige for, 

at Unionen kan opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser i henhold til 

artikel 21 i Minamatakonventionen 

Or. pl 

Begrundelse 

Medlemsstaterne har deres egne rapporteringskrav, som ikke bør gentages i EU-retten. 
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Ændringsforslag  295 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) et sammendrag af de oplysninger, 

der er indsamlet i henhold til artikel 12 

c) et sammendrag af de oplysninger, 

der er indsamlet i henhold til artikel 12 og 

artikel 13a 

Or. en 

(Forbundet med ændringsforslaget af samme forfatter, der indfører et krav om rapportering 

for solidifikationsfaciliteter.) 

Begrundelse 

Den årlige rapport fra medlemsstaterne bør også inkludere et sammendrag af de modtagne 

oplysninger fra solidifikationsfaciliteterne. 

 

Ændringsforslag  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) en liste over de enkeltbeholdninger 

af kviksølv på deres territorium, der 

overskrider 50 ton, og, hvor 

medlemsstaterne er gjort opmærksom 

herpå, en liste over 

kviksølvforsyningskilder, som genererer 

beholdninger på mere end 10 ton pr. år. 

d) en liste over de enkeltbeholdninger 

af kviksølv, kviksølvforbindelser eller 

kviksølvblandinger på deres territorium, 

der overskrider 50 ton, samt mængden af 

kviksølv på hver lokalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Michèle Rivasi 
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Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) oplysninger om kviksølv og 

kviksølvforbindelser, der produceres ved: 

 - biproduktet fra olie-/gasfremstilling, 

jern- og stålfremstilling samt fra 

udvinding og forarbejdning af ikke-

jernholdige metaller 

 - faciliteter til genanvendelse af affald 

 - fremstilling af alkoholater, monomert 

vinylchlorid og polyurethan 

 - fremstilling af produkter tilsat kviksølv 

Or. en 

Begrundelse 

Lille ændring af ændringsforslag 72 af ordføreren for at specificere alle relevante 

biprodukter, hvor der skal rapporteres oplysninger. 

 

Ændringsforslag  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) en liste over 

kviksølvforsyningskilder, som genererer 

beholdninger på mere end 10 ton pr. år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager relevante 

spørgeskemaer for at præcisere indholdet, 

oplysningerne og de 

nøgleresultatindikatorer, der skal medtages 

i den i stk. 1 nævnte rapport, såvel som 

denne rapports format og fristen for dens 

offentliggørelse og ajourføringer. 

Kommissionen vedtager relevante 

spørgeskemaer for at præcisere indholdet, 

oplysningerne og de 

nøgleresultatindikatorer, der skal medtages 

i den i stk. 1 nævnte rapport, såvel som 

denne rapports format og fristen for dens 

offentliggørelse og ajourføringer. 

Spørgeskemaerne må ikke omfatte emner, 

for hvilke rapporteringskravene henhører 

under enekompetencen hos parterne i 

konventionen. 

Or. pl 

Begrundelse 

Medlemsstaterne har deres egne rapporteringskrav, som ikke bør gentages i EU-retten. 

 

Ændringsforslag  300 

Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager relevante 

spørgeskemaer for at præcisere indholdet, 

oplysningerne og de 

nøgleresultatindikatorer, der skal 

medtages i den i stk. 1 nævnte rapport, 

såvel som denne rapports format og fristen 

for dens offentliggørelse og ajourføringer. 

Kommissionen vedtager relevante 

spørgeskemaer for at præcisere indholdet, 

oplysningerne og 

nøgleresultatindikatorerne med henblik 

på at overholde kravene i stk. 1, såvel som 

denne rapports format og hyppighed. 

Spørgeskemaerne skal ikke være en 

gentagelse af rapporteringskravene for 

parterne i konventionen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  301 

Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med spørgeskemaerne kan 

rapporteringen også organiseres således, 

at Unionen kan sende én samlet rapport 

på vegne af Unionen og medlemsstaternes 

til sekretariatet for konventionen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med spørgeskemaerne kan 

rapporteringen også organiseres således, 

at Unionen kan sende én samlet rapport 

på vegne af Unionen og medlemsstaternes 

til sekretariatet for konventionen. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med spørgeskemaerne kan 

rapporteringen også organiseres således, 

at Unionen kan sende én samlet rapport 

på vegne af Unionen og medlemsstaternes 

til sekretariatet for konventionen. 

udgår 
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Or. pl 

Begrundelse 

Medlemsstaterne har deres egne rapporteringskrav, som ikke bør gentages i EU-retten. 

Ændringsforslag  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter afgørelser med 

henblik på at fastsætte en standard for disse 

spørgeskemaer og stille et elektronisk 

rapporteringsværktøj til rådighed for 

medlemsstaterne. 

Kommissionen foreslår afgørelser med 

henblik på at fastsætte en standard for disse 

spørgeskemaer og stille et elektronisk 

rapporteringsværktøj til rådighed for 

medlemsstaterne. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 

2. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  306 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 a (ny) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 15a 

 Krematorier 

 Senest den 1. juli 2018 indsender 

Kommissionen en rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet vedrørende 

kviksølvudledninger fra krematorier, der, 

om nødvendigt, skal ledsages af et 

lovforslag til at mindske disse udledninger 

betydeligt. 

Or. en 

Begrundelse 

Krematorier er en vigtig kilde til kviksølvudledninger i miljøet. Kommissionen skal vurdere 

situationen og udarbejde et lovforslag til væsentligt at reducere disse udledninger senest den 

1. juli 2018. 

 

Ændringsforslag  307 

Julie Girling 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 15a 

 Revision 

 Kommissionen forelægger senest den 31. 

december 2025 en revision af denne 

forordning, blandt andet i lyset af 

udviklingen i forbindelse med 

Minamatakonventionen og 

gennemførelsen af denne forordning. 

Revisionen vil i givet fald blive ledsaget af 

et lovgivningsforslag til ændring af denne 

forordning. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag sikrer fuld overensstemmelse med den revisionsklausul, der for nyligt 

blev vedtaget i det reviderede NEC-direktiv. 

 

Ændringsforslag  308 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 15b 

 Revision 

 Kommissionen forelægger senest den 31. 

december 2021 en revision af denne 

forordning, blandt andet i lyset af 

konventionens udvikling og fremlægger et 

lovforslag til ændring af denne 

forordning, hvis dette er relevant. 

Revisionen skal indeholde forslag til 

foranstaltninger til at mindske brugen af 

kviksølv i industrielle aktiviteter og udfase 

anvendelse heraf hurtigst muligt og under 

alle omstændigheder senest 10 år fra 

konventionens ikrafttræden. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at Kommissionen reviderer denne forordning fire år efter dens ikrafttræden, 

navnlig med henblik på at gennemføre Minamatakonventionens målsætning om at udfase 

brugen af kviksølv senest ti år fra konventionens ikrafttræden. 

Ændringsforslag  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelse til at Kommissionen foreslår medlemsstaterne 
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vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17 med 

henblik på at ændre bilag I, II, III og IV 

for at gennemføre afgørelser fra 

partskonferencen, såfremt Unionen støtter 

den pågældende afgørelse. 

ændringer i bilag I, II, III og IV for at 

gennemføre afgørelser fra 

partskonferencen, såfremt Unionen støtter 

den pågældende afgørelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 17 udgår 

Udøvelse af de delegerede beføjelser  

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastsatte betingelser. 

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, og artikel 16, 

tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

3. Den i artikel 7, stk. 3, og artikel 16 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af 

afgørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et senere tidspunkt, der 

angives i forordningen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. 

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 
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5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 7, stk. 3, og artikel 16, træder 

kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 

eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved vedtagelsen af import- og 

eksportformularer i henhold til artikel 6, 

af afgørelser i henhold til artikel 8, stk. 4, 

og af spørgeskemaer i henhold til artikel 

15, stk. 2, bistås Kommissionen af et 

udvalg. Dette udvalg er et udvalg som 

omhandlet i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

udgår 
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182/2011. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den anvendes fra den 1. januar 2018. Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke gælde dobbelte standarder for indre og eksterne markeder. 

 

Ændringsforslag  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Som følge af ændringsforslaget til artikel 5. Der bør være et fuldstændigt forbud mod eksport 

af alle produkter tilsat kviksølv. 

 

Ændringsforslag  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A 

 

Kommissionens forslag 

 

1. Batterier, undtagen sølvoxid-zink-knapbatterier med et kviksølvindhold < 2 %, zink-luft-

knapbatterier med et kviksølvindhold < 2 %. 

2. Koblinger og relæer, undtagen kapacitans- og tabsfaktormålekredsløb med meget høj præcision 

og højfrekvente RF-koblinger og -relæer i overvågnings- og reguleringsinstrumenter, som ikke 

overskrider 20 mg kviksølv pr. kredsløb, kobling eller relæ. 

3. Kompaktlysstofrør (CFL) til almen belysning, som er ≤ 30 watt, med et kviksølvindhold på 

mere end 5 mg pr. lyskilde. 

4. Følgende lineære lysstofrør (LFL) til almen belysning: 

a) Triband-phosphor < 60 watt med et kviksølvindhold på mere end 5 mg pr. lyskilde 

b) Halophosphat-phosphor ≤ 40 watt med et kviksølvindhold på mere end 10 mg pr. lyskilde. 

5. Højtrykskviksølvlamper (HPMV) til almen belysning. 

6. Følgende koldkatodelysstofrør tilsat kviksølv (CCFL) og lysstofrør med eksterne elektroder 

(EEFL) til elektroniske skærme:  

a) kort (≤ 500 mm) med et kviksølvindhold på mere end 3,5 mg pr. lyskilde 

b) medium (> 500 mm og ≤ 1500 mm) med et kviksølvindhold på mere end 5 mg pr. lyskilde 
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c) lang (> 1 500 mm) med et kviksølvindhold på mere end 13 mg pr. lyskilde. 

7. Kosmetik indeholdende kviksølv og kviksølvforbindelser, undtagen de særlige tilfælde i bilag V, 

nr. 17, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009. 

8. Pesticider, biocider og topiske antiseptika. 

9. Følgende ikke-elektroniske måleanordninger, hvis der ikke findes noget egnet kviksølvfrit 

alternativ: 

a) barometre  

b) hygrometre  

c) manometre  

d) termometre 

e) blodtryksmålere 

Dette punkt omfatter ikke følgende måleanordninger: 

a) ikke-elektroniske måleanordninger, der er monteret i stort udstyr, eller som anvendes i målinger 

med stor præcision 

b) måleinstrumenter, der var mere end 50 år gamle den 3. oktober 2007 

c) måleinstrumenter, der udstilles af kulturelle og historiske årsager. 

 

 

Ændringsforslag 

 

Produkter tilsat kviksølv Dato for ikrafttrædelse af forbud mod eksport, 

import og fremstilling af produkter tilsat 

kviksølv 

1. Batterier eller akkumulatorer, der ligger 

inden for det maksimale kviksølvindhold 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2006/66/EU1 

31.12.2020 

2. Koblinger og relæer, undtagen kapacitans- 

og tabsfaktormålekredsløb med meget høj 

præcision og højfrekvente RF-koblinger og -

relæer i overvågnings- og 

reguleringsinstrumenter, som ikke overskrider 

20 mg kviksølv pr. kredsløb, kobling eller relæ. 

31.12.2020 
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3. Lamper indeholdende kviksølv, der ligger 

inden for det maksimale kviksølvindhold 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/65/EU2 

31.12.2020 

udgår  

udgår  

udgår  

7. Kosmetik indeholdende kviksølv og 

kviksølvforbindelser, undtagen de særlige 

tilfælde i bilag V, nr. 17, i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1223/20093. 

31.12.2020 

8. Pesticider, biocider og topiske antiseptika. 31.12.2020 

9. Følgende ikke-elektroniske 

måleanordninger: 
31.12.2020 

a) barometre   

b) hygrometre   

c) manometre   

d) termometre  

e) blodtryksmålere  

ea) trykmålere, der anvendes med 

plethysmografer 

 

eb) tensiometre  

Dette punkt omfatter ikke følgende 

måleanordninger: 
 

a) ikke-elektroniske måleanordninger, der er 

monteret i stort udstyr, eller som anvendes i 

målinger med stor præcision, hvis der ikke 

findes noget egnet kviksølvfrit alternativ 

 

b) måleinstrumenter, der var mere end 50 år 

gamle den 3. oktober 2007 
 

c) måleinstrumenter, der udstilles af kulturelle 

og historiske årsager. 
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9a. Følgende måleenheder, der anvender 

kviksølv, beregnet til professionel og industriel 

brug:  

31.12.2020 

a) kviksølvpyknometre  

b) måleudstyr indeholdende kviksølv til 

bestemmelse af blødgøringspunktet. 

 

 

-------------------------------------------  

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og 

akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af 91/157/EØF 

(EUT L 266, 26.9.2006, s. 1) 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af 

anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 

1.7.2011, s. 88). 

3Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om 

kosmetiske produkter (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59). 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør ikke gælde dobbelte standarder for indre og eksterne markeder. 

 

Ændringsforslag  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A - stk. 3 

 

Kommissionens forslag 

 

Kompaktlysstofrør (CFL) til almen belysning, som er ≤ 30 watt, med et kviksølvindhold på mere 

end 5 mg pr. lyskilde. 

 

 

Ændringsforslag 

 

Produkter tilsat kviksølv Dato for ikrafttrædelse af forbud mod eksport, 

import og fremstilling af produkter tilsat 



 

PE585.758v01-00 128/141 AM\1100259DA.doc 

DA 

kviksølv 

3. Kompaktlysstofrør (CFL) med et 

kviksølvindhold på mere end (pr. lyskilde): 

31.12.2020 

a) til almenbelysning < 30 W: 2,5 mg   

b) til almenbelysning ≥ 30 W, og < 50 W: 3,5 

mg  

 

c) til almenbelysning ≥ 50 W, og < 150 W: 5 

mg  

 

d) til almenbelysning ≥ 150 W: 15 mg   

e) til almenbelysning med cirkulær eller 

kvadratisk form og med rørdiameter ≤ 17 mm: 

7 mg  

 

f) til specialformål: 5 mg   

g) til almenbelysning < 30 W med en levetid 

på eller over 20.000 timer (tilladt indtil 31. 

december 2017). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A - stk. 4 

 

Kommissionens forslag  

 

4. Følgende lineære lysstofrør (LFL) til almen belysning: 

a) Triband-phosphor < 60 watt med et kviksølvindhold på mere end 5 mg pr. lyskilde 

b) Halophosphat-phosphor ≤ 40 watt med et kviksølvindhold på mere end 10 mg pr. 

lyskilde. 

 

 

Ændringsforslag 
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Produkter tilsat kviksølv Dato for ikrafttrædelse af forbud mod eksport, 

import og fremstilling af produkter tilsat 

kviksølv 

a) Lineært kompaktlysstofrør med et 

kviksølvindhold på mere end (pr. lyskilde):  
Den 31. december 2020 

1) trepulverrør med normal levetid og 

rørdiameter < 9 mm (fx T2): 4 mg  

 

2) trepulverrør med normal levetid og 

rørdiameter ≥ 9 mm, men ≤ 17 mm (fx T5): 3 

mg  

 

3) trepulverrør med normal levetid og 

rørdiameter > 17 mm, men ≤ 28 mm (fx T8): 

3,5 mg 

 

4) trepulverrør med normal levetid og 

rørdiameter > 28 mm (fx T12): 3,5 mg  

 

5) trepulverrør med lang levetid (≥ 25 000 

timer): 5 mg. 

 

b) Andre kompaktlysstofrør med et 

kviksølvindhold på mere end (pr. lyskilde):  
Den 31. december 2020 

1) lineære halofosfatrør med rørdiameter > 28 

mm (fx T10 og T12). 

 

2) ikke-lineære halofosfatrør (alle 

rørdiametre):  

 

3) ikke-lineære trepulverrør med rørdiameter 

> 17 mm (fx T9): 15 mg 

 

4) lyskilder til anden almenbelysning og 

specialformål (fx induktionslyskilder): 15 mg. 

 

4a. Andre lavtryksudladningslyskilder med et 

kviksølvindhold på mere end (pr. lyskilde): 15 

mg. 

Den 31. december 2020 

4b. Kviksølv i højtryksnatriumlamper til 

almenbelysning med et kviksølvindhold over 

(pr. brænder) i lyskilder med forbedret 

farvegengivelse Ra > 60: 

Den 31. december 2020 

a) P ≤ 155 W: 30 mg pr. brænder  
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b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg pr. brænder  

c) P > 405 W: 40 mg pr. brænder  

4c. Andre højtryksnatriumlamper til 

almenbelysning med et kviksølvindhold over 

(pr. brænder): 

Den 31. december 2020 

a) P ≤ 155 W: 25 mg pr. brænder  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg pr. brænder  

c) P > 405 W: 40 mg pr. brænder  

4d. Håndlavede gasudladningslamper til 

anvendelse i skilte, dekorativ eller 

arkitektonisk belysning samt specialbelysning 

og lyskunst, hvor kviksølvindholdet overstiger 

følgende (tilladt indtil 31. december 2018): 

Den 31. december 2020 

a) 20 mg pr. elektrodepar + 0,3 mg pr. cm 

rørlængde, dog højst 80 mg, for udendørs 

anvendelser og indendørs anvendelser, som er 

udsat for temperaturer på under 20 °C 

 

b) 15 mg pr. elektrodepar + 0,24 mg pr. cm 

rørlængde, dog højst 80 mg, for alle andre 

indendørs anvendelser. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Begrænsninger af kviksølvindholdet skal fastsættes på samme niveau for det indre marked og 

eksport fra EU 

 

Ændringsforslag  319 

Michèle Rivasi 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A - stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a.  Følgende måleenheder, der 

anvender kviksølv, beregnet til 

professionel og industriel brug: 
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 a)  kviksølvpyknometre 

 b)  måleudstyr indeholdende kviksølv 

til bestemmelse af blødgøringspunktet. 

Or. en 

Begrundelse 

Disse produkter med tilsat kviksølv er blevet forbudt i henhold til Kommissionens forordning 

(EU) nr. 847/2012. De skal derfor tilføjes til listen over produkter med tilsat kviksølv, hvor 

eksport heraf er forbudt i henhold til artikel 5 i nærværende forordning. 

 

Ændringsforslag  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Som følge af ændringsforslaget til artikel 5. Der bør være et fuldstændigt forbud mod eksport 

af alle produkter tilsat kviksølv. 

 

Ændringsforslag  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Der bør ikke gælde dobbelte standarder for indre og eksterne markeder. 

 

Ændringsforslag  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fra 1. januar 2019: produktion af 

acetaldehyd 

a) fra januar 2018: hvor kviksølv 

bruges som en katalysator 

Or. en 

Begrundelse 

Som det klart fremgår af Bilag B, del I, til Minamatakonventionen, skal 

acetalaldehydproduktionen, hvortil der anvendes kviksølv eller kviksølvforbindelser, være 

udfaset inden 2018. Dette forslag bør ikke afvige fra denne kurs, hvis konventionen skal 

overholdes. For polyethaner er der allerede fem forskellige kviksølvsalte, der vil være forbudt 

ved REACH Europe fra 10. oktober 2017. 

 

Ændringsforslag  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fra 1. januar 2019: produktion af 

acetaldehyd 

a) fra januar 2018: produktion af 

acetaldehyd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fra 1. januar 2019: produktion af 

acetaldehyd 

a)  fra januar 2018: produktion af 

acetaldehyd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fra 1. januar 2019: produktion af 

monomert vinylchlorid 

b) fra 11. december 2017, hvis 

kviksølv anvendes som en elektrode, eller 

fra 11. december 2020, hvis artikel 15, stk. 

4, i direktiv 2010/75/EU finder anvendelse 

Or. en 

Begrundelse 

Klor-alkali-industrien er allerede i gang med en udfasning af kviksølvteknologi: I henhold til 

direktivet for industriele emissioner er BAT-konklusionerne blevet juridisk bindende, hvilket 

betyder, at kviksølvbaseret produktionsteknologi skal være ophørt senest fire år efter deres 

offentliggørelse og før 11. december 2017. Europæiske klor-alkali-producenter, der anvender 

kviksølvteknologi, skal skifte teknologi eller lukke deres anlæg ned. Der findes allerede 

kviksølvfrie processer, der i vidt omfang anvendes til produktion af natriummethylat og -

ethylat. Denne forpligtigelse vil give juridisk sikkerhed for fremtidige processer. 

 

Ændringsforslag  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fra 1. januar 2019: produktion af b) fra januar 2018: produktion af 
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monomert vinylchlorid monomert vinylchlorid 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fra 1. januar 2019: produktion af 

monomert vinylchlorid 

b) fra januar 2018: produktion af 

monomert vinylchlorid 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del I – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Fra den 1. januar 2019: produktion 

af monomert vinylchlorid 

b) Fra den 1. januar 2025: produktion 

af monomert vinylchlorid 

Or. fr 

Begrundelse 

Eftersom der findes en kviksølvfri produktionsproces til natriummethylat og -ethylat, bør 

forbuddet mod kviksølv til denne produktion stadfæstes. Det er imidlertid nødvendigt med en 

overgangsperiode for at lette omstillingen af produktionsapparatet i den eller de berørte 

europæiske virksomheder. 

 

Ændringsforslag  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba)  Litra b) finder først anvendelse på 

fremstilling af kaliummethylat og -ethylat 

samt vinylchloridmonomer fra 1. januar 

2021. 

Or. en 

Begrundelse 

Der findes allerede kviksølvfrie processer for fremstilling af kaliummethylat og -ethylat samt 

vinylchloridmonomer på prøvebasis, men for at sikre en fuldstændig kviksølvfri forsyning skal 

den europæiske industri have mere tid til at tilpasse sig. 

 

Ændringsforslag  330 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del I – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Fra den 1. januar 2025: 

produktion af natriummethylat eller -

ethylat 

Or. fr 

Begrundelse 

Eftersom der findes en kviksølvfri produktionsproces til natriummethylat og -ethylat, og den 

allerede anvendes overalt i verden, bør forbuddet mod kviksølv til denne produktion 

stadfæstes. Det er imidlertid nødvendigt med en overgangsperiode for at lette omstillingen af 

produktionsapparatet i de berørte europæiske virksomheder. 

 

Ændringsforslag  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Fra den 10. oktober 2017: 

polyuretan, der anvender katalysatorer, 

som indeholder kviksølv 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Fra januar 2018: produktion af 

natriummethylat - og ethylat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Michel Dantin 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del I – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) Som undtagelse fra del I tillades 

produktion af kaliummethylat og -ethylat i 

højst 10 år fra denne forordnings 

ikrafttræden, forudsat at ingen alternativ 

proces er fundet egnet. 

 Når der foreligger egnede alternative 

teknikker i Unionen, vedtager 

Kommissionen ved delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17 at 

forbyde den pågældende kviksølvbaserede 

proces. 

Or. fr 



 

AM\1100259DA.doc 137/141 PE585.758v01-00 

 DA 

Begrundelse 

Eftersom der ikke er fundet nogen teknisk eller økonomisk gennemførlig alternativ proces 

uden kviksølv til produktion af kaliummethylat og -ethylat, bør der indrømmes en 

undtagelsesperiode, som er tilstrækkelig lang til at udvikle nye teknologier. 

Ændringsforslag  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) Fra 1. januar 2022: produktion af 

kaliummethylat - og ethylat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) Fra januar 2018: klor-alkali-

produktion 

Or. en 

Begrundelse 

Af hensyn til klarheden bør der inkluderes en slutdato for brug af kviksølv til klor-alkali-

produktion i bilag III. 

 

Ændringsforslag  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 - stk. 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat skal foretages 

i overensstemmelse med følgende krav: 

Fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat skal udfases 

hurtigst muligt og under alle 

omstændigheder senest 10 år fra 

konventionens ikrafttræden. Før denne 

dato skal ovennævnte fremstilling 
foretages i overensstemmelse med 

følgende krav: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 - stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat skal foretages 

i overensstemmelse med følgende krav: 

Fremstilling af kaliummethylat eller -

ethylat samt vinylchloridmonomer skal 

foretages i overensstemmelse med litra (b) 

i del I og følgende krav: 

Or. en 

Begrundelse 

Disse bestemmelser bør finde anvendelse under overgangsperioden frem til januar 2021. 

 

Ændringsforslag  338 

Susanne Melior 

 

Forslag til forordning 

Bilag III - del 2 – stk. 2 – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Den direkte og indirekte udledning 

af kviksølv og kviksølvforbindelser til luft, 

vand og jord pr. ton producerede stoffer 

skal reduceres med 50 % inden 2020 

- Mindske udledninger og udslip pr. 

produktionsenhed med 50 % inden 2020 

(sammenlignet med 2010) 
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(sammenlignet med 2010) 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er en del af bilag B, del II, til Minamatakonventionen. 

 

Ændringsforslag  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del – stk. 2– led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Den direkte og indirekte udledning 

af kviksølv og kviksølvforbindelser til luft, 

vand og jord pr. ton producerede stoffer 

skal reduceres med 50 % inden 2020 

(sammenlignet med 2010) 

- Mindske udledninger og udslip pr. 

produktionsenhed med 50 % inden 2020 

(sammenlignet med 2010) 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre overholdelse af Minamatakonventionen bør EU anvende den nøjagtige ordlyd i 

bilag B, del II i konventionen. Ændring af teksten i forordningen kan føre til tvetydighed, 

problemer med gennemførelse og retstvister. 

 

Ændringsforslag  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 – stk. 2 — led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Ved denne forordnings ikrafttræden 

må kapaciteten af anlæg, som anvender 

kviksølv og kviksølvforbindelser til 

fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat, og som var i 

drift før denne dato, ikke øges, og nye 

- Ved denne forordnings ikrafttræden 

må kapaciteten af anlæg, som anvender 

kviksølv og kviksølvforbindelser til 

fremstilling af natrium- eller 

kaliummethylat eller -ethylat, og som 

allerede var i drift før denne dato, ikke 
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anlæg tillades ikke. øges, og nye anlæg tillades ikke. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  341 

Renate Sommer 

 

Forslag til forordning 

Bilag III - del 2 – stk. 2– led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Brugen af kviksølv skal ikke være 

tilladt fem år efter, at en kviksølvfri 

proces til fremstilling af alle fire 

alkoholater, som kræver mindre energi pr. 

ton produceret stof, er blevet teknisk og 

økonomisk gennemførlig. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med Minamatakonventionen skal kviksølvprocesser udfases, når en 

teknisk og økonomisk bæredygtig alternativ proces er tilgængelig. Denne proces skal opfylde 

to betingelser: Den skal være egnet til produktion af alle fire alkoholater, dvs. natrium- og 

kaliummethylat og -ethylat, og den skal være lige så energieffektiv som alkoholatprocessen. 

Ændringsforslag  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 – stk. 2 — led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Fra den 1. januar 2023 er det ikke 

tilladt at udlede kviksølv eller forbindelser 

heraf i luften, vandet eller jorden. 

Or. es 
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Begrundelse 

Der findes allerede kviksølvfrie alternativer til fremstilling af natrium- eller kaliummethylat 

eller -ethylat. Selve konventionen tilskynder parterne til "hurtigst muligt at eliminere denne 

brug". I ændringsforslagene foreslås det, at det sker i 2023. 

 


