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SHORT JUSTIFICATION

The heavy metal mercury is a very dangerous pollutant. As soon as it enters our environment 
it is spread very easily and can also be transformed into an even more dangerous compound, 
methyl mercury. This compound accumulates in the food chain, and mostly ends up in fish 
that people consume. Once it has been released, mercury constitutes a significant threat to 
human health, animals and the environment for the foreseeable future. There is increasing 
evidence that the cost to society for public health and environmental damage is probably 
much higher than had previously been thought.

Mercury and its compounds affect the central nervous system, kidneys, and liver and can 
disturb auto-immune processes, cause tremors, impaired vision and hearing, paralysis,
insomnia, and emotional instability. Mercury compounds cross the placental barrier and can 
cause developmental deficits during foetal development, and attention deficit and 
developmental delays during childhood. Even low doses of mercury containing compounds 
can have serious adverse neurodevelopmental impacts, and have recently been linked with 
possible harmful effects on the cardiovascular, immune and reproductive systems.

Mercury is today used in industrial processes such as the chlor-alkali industry and artisanal,
small-scale gold mining. The metal can also be found in a considerable number of consumer 
products on sale all over the world.  It is in products like fluorescent lamps, electrical 
components, measuring equipment and dental amalgams. In the EU, the metal is, however,
primarily released to nature through the combustion of fossil fuels, especially coal. Mercury is 
a very mobile metal and can easily travel long distances. The dissemination of mercury 
constitutes a global problem and there is an urgent need for significant measures.

Thus the strategy concerning mercury which was presented by the Commission at the 
beginning of 2005 was very welcome. Action 5 in this strategy says "phase out the export of 
mercury from the Community". This is a particularly important element since the EU is the 
world's largest mercury exporter. Around 1000 tonnes of raw mercury is every year exported 
from the EU out of a global total of 3600 tonnes. Most of this mercury ends up in the 
developing countries, where management and control are less stringent. This poses significant 
risks of contamination of workers and local communities. 

The proposal for a regulation on the banning of exports and the safe storage of metallic 
mercury was sent to the European Parliament and the Council on 26 October 2006. This 
proposal represents an important beginning and, at the same time, sends an important signal to 
the rest of the world that the EU is ready to accept its international responsibility for many of 
the intentional releases and uses of mercury.

Nevertheless there are certain weaknesses in the proposal which need to be remedied. The
suggested modifications aim at making the regulation a genuine tool for reducing the global 
pool of mercury.

In this respect, the draftsperson proposes a number of amendments that mostly refer to the 
following points:
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- A broadening of the scope of the export ban to include mercury compounds.
- A broadening of the scope of the export ban to include mercury-containing products, 

which are subject to use and marketing restrictions within the EU.
- The export ban for metallic mercury, mercury compounds and mercury-containing 

products must be implemented as soon as possible and by 1 January 2008 at the latest.
- A ban on imports of metallic mercury and mercury compounds should be introduced. 
- The establishment of a tracking system for the trade of mercury within the Community 

and also trade with third countries. This would improve the transparency and increase the 
flow of information for the relevant stakeholders.

- Affected developing countries and countries with economies in transition should be 
provided with relevant assistance in order to speed up the switch to mercury-free 
technology and the ultimate elimination of releases and uses of mercury.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия отправя покана към водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 4

(4) Износът на метален живак от 
Общността се забранява, така че да се 
намали значително световното 
предлагане на живак.

(4) Износът на метален живак и на 
живачни съединения от Общността се 
забранява, така че да се намали 
значително световното предлагане на 
живак. Държавите-членки следва да 
имат правото да налагат по-широки и 
по-строги забрани в съответствие с 
член 176 от Договора за ЕО.

Justification

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to 
achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the 
right to impose more stringent bans.

Изменение 2
Съображение 4 а (ново)

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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(4a) Износът на продукти, съдържащи 
живак, на които са наложени 
ограничения за използване и 
разпространение в ЕС, също се 
забранява. Комисията изготвя 
консолидиран списък на включените
продукти, който се осъвременява 
ежегодно въз основа на развитието на 
общностното право.

Justification

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, 
which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach 
substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency these products should 
be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission.

Изменение 3
Съображение 7 а (ново)

(7a) Вносът на метален живак и 
живачни съединения се забранява, така 
че да се подобри опазването на 
околната среда и човешкото здраве в 
ЕС.

Justification

To protect the environment and public health in the EU better, and to manage the supply and 
demand of mercury more effectively, a ban on imports of metallic mercury and mercury 
compounds should be introduced.

Изменение 4
Съображение 8 а (ново)

(8a) Държавите-членки предоставят 
информация относно живака, внесен 
или изнесен, или търгуван в рамките на 
Общността, така че при 
необходимост да се позволи извършване 
на своевременна оценка на 
ефективността на инструмента.



PE 384.286v02-00 6/10 AD\659219BG.doc

BG

Justification

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, 
trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant 
information will be made available also for comparative purposes at the review process, to 
demonstrate changes in the markets etc.

Изменение 5
Съображение 11 а (ново)

(11a) Комисията и държавите-членки 
предоставят пряка техническа помощ 
на развиващите се страни и на 
страните, чиито икономики са в 
преход, или непряка помощ чрез 
подкрепа за проекти на 
неправителствени организации (НПО), 
и по-специално помощ, която улеснява 
прехода към алтернативни 
технологии, които не използват 
живак, и окончателното прекратяване 
на използването и продажбата на 
живак и живачни съединения.

Justification

The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries 
and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in 
artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the 
transition to mercury-free technologies.

Изменение 6
Член 5, параграф 1

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира първоначален
обмен на информация между държавите-
членки, НПО и засегнатите промишлени 
отрасли не по-късно от 1 юли 2010 г.

Justification

The exchange of information should also include NGOs. A specific date needs to be agreed 
for the stakeholder meeting to review new data and experiences, as reported by the Member 
States on the basis of Article 6 as amended.
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Изменение 7
Член 5, параграф 2

В частност, обменът на информация
има за цел разглеждането на 
необходимостта от разширяване на 
забраната за износ на живачни 
съединения и продукти, съдържащи 
живак, разширяване на задължението за 
складиране на метален живак, 
произхождащ от други източници, и 
определянето на срокове във връзка със 
складирането в съоръжения, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.

Обменът се основава на събраната до 
момента информация и също така има 
за цел разглеждането на необходимостта 
от разширяване на задължението за 
складиране на метален живак, 
произхождащ от други източници, и 
определянето на срокове във връзка със 
складирането в съоръжения, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.

Justification

For consistency with previous amended articles. 

Изменение 8
Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2014 г. относно прилагането на 
регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. По искане на 
Комисията, държавите-членки 
представят тази информация по-рано 
от датата, определена в алинея първа.

2. Държавите-членки изготвят регистър 
на купувачите, продавачите и 
търговците на живак и живачни 
съединения и събират съответната
информация. Те информират Комисията 
относно прилагането на регламента и 
пазарния му ефект за съответните им 
територии на всеки две години и не по-
късно от 6 месеца след края на 
съответния период. Информацията се 
предоставя във вида, установен от 
Комисията. Първата информация 
покрива 2007 и 2008 г. и се предоставя 
на Комисията не по-късно от 30 юни 
2009 г. Комисията публикува 
информацията под формата на кратък 
доклад в рамките на една година след 
предоставянето й от държавите-
членки, но не по-късно от 30 юни 2010 г.
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Justification

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, 
trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant 
information will be made available also for comparative purposes at the review process, to 
demonstrate changes in the markets etc.

Изменение 9
Член 7, параграф 1

1. Комисията прави оценка на 
прилагането на настоящия регламент в 
Общността и на пазарните му ефекти 
върху общностния пазар, като се 
съобразява с информацията по член 6.

1. Комисията прави оценка на 
прилагането на настоящия регламент в 
Общността и на пазарните му ефекти 
върху общностния пазар, като се 
съобразява с информацията по членове 5 
и 6.

Изменение 10
Член 7, параграф 2

2. Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от 30 юни 2015 г.

2. Комисията представя доклад на
Европейския парламент и Съвета не по-
късно от 30 юни 2012 г. При 
необходимост, докладът се 
придружава от предложения за 
преразглеждане на съответните 
разпоредби на настоящия регламент.

Justification

To ensure a follow-up of the information collected through the processes stated in articles 5 
and 6, a report should be submitted by the Commission with proposals for revision if 
necessary.

Изменение 11
Член 8

Не по-късно от една година преди 
датата по член 1 Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета за 
напредъка по многостранните дейности и 
преговори относно живака, като оценка 
се прави по-специално на 
съгласуваността на графика и на 

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета не по-късно от 31 
декември 2009 г. за напредъка по
многостранните дейности и преговори 
относно живака, като оценка се прави по-
специално на съгласуваността на
мерките, определени в настоящия 
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приложното поле на мерките, 
определени в настоящия регламент, с 
развитието на ситуацията в 
международен план

регламент, с развитието на ситуацията в 
международен план.

Изменение 12
Член 8 а (нов), параграф 1

Член 8a
Комисията и държавите-членки, като 
вземат предвид най-вече нуждите на 
засегнатите развиващи се страни и на 
страните, чиито икономики са в 
преход, си сътрудничат при 
насърчаването на техническата 
помощ, включително обучение, 
развитие на инфраструктурите, 
необходимия капацитет и експертни 
познания с оглед постигане на напредък
при прехода към алтернативни 
технологии, които не използват 
живак, и окончателното прекратяване 
на употребата и продажбата на 
живак и живачни съединения.

Justification

The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries 
and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in 
artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition 
to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new
proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

Изменение 13
Член 8 а (нов), параграф 2

Комисията и държавите-членки 
преценяват също възможността за 
предоставяне на помощ на НПО, които 
са показали особената си ефективност 
при предоставянето на този вид 
услуги.
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Justification

Assistance could be considered to be channelled also via NGOs which have significant 
practical experience of this kind of work. ПРОЦЕДУРА
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