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KORT BEGRUNDELSE

Tungmetallet kviksølv er et meget farligt forurenende stof. Så snart det kommer ud i miljøet, 
udbredes det let og kan også omdannes til en endnu farligere forbindelse, methyl-kviksølv. 
Denne forbindelse akkumuleres i fødekæden og ender i de fleste tilfælde i fisk til konsum. 
Efter udledning vil kviksølv i en overskuelig fremtid være en væsentlig trussel mod 
folkesundheden, dyr og miljø. Det bliver mere og mere klart, at de udgifter, som dette påfører 
samfundet som følge af den skadelige indvirkning på folkesundheden og miljøet, med al 
sandsynlighed er langt større end oprindeligt antaget.

Kviksølv og dets forbindelser påvirker det centrale nervesystem, nyrer og lever, og kan 
forstyrre de autoimmune processer, forårsage muskelsitringer og kramper, syns- og 
høreforstyrrelser, lammelser, søvnløshed og emotionel ustabilitet. Kviksølvforbindelser 
gennembryder placentabarrieren og kan hæmme fostrets udvikling, føre til manglende 
koncentrationsevne og hæmme barnets udvikling. Selv en lav dosis kviksølvholdige 
forbindelser kan have en alvorlig negativ indvirkning på udviklingen af nervesystemet og er 
for nylig blevet sat i forbindelse med eventuelle skadelige virkninger på hjerte-kar-systemet, 
immunsystemet og den reproduktive kapacitet.

Kviksølv anvendes i dag i industrien i forbindelse med f.eks. elektrolyse af alkaliske klorider 
og i små guldbrydningsvirksomheder. Metallet findes ligeledes i et væsentligt antal 
konsumvarer, der sælges over hele verden. Det drejer sig om f.eks. halogenpærer, elektriske 
komponenter, måleudstyr og dentalt amalgam. I EU udledes metallet imidlertid primært i 
naturen ved forbrænding af fossile brændstoffer, især kul. Kviksølv er et meget mobilt metal 
og kan let udbredes over lange afstande. Udledning af kviksølv er et globalt problem, og der 
er et presserende behov for gennemgribende foranstaltninger.

Den strategi vedrørende kviksølv, som Kommissionen forelagde i begyndelsen af 2005, 
opfyldte derfor et længe næret ønske. Strategiens foranstaltning 5 vil medføre en afvikling af 
kviksølveksporten fra Fællesskabet. Dette er et særligt vigtigt element, eftersom EU er 
verdens største kviksølveksportør. Hvert år eksporterer EU ca. 1 000 t kviksølv som 
råmateriale sammenlignet med den samlede mængde på 3 600 t på globalt plan. Hovedparten 
af dette kviksølv ender i udviklingslandene, hvor overvågning og kontrol er mindre effektiv. 
Dette indebærer en betydelig risiko for forurening af arbejdstagere og lokale samfund.

Forslaget til en forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv blev 
fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 26. oktober 2006. Forslaget er en vigtig 
begyndelse og sender samtidig et vigtigt signal til resten af verden om, at EU er rede til at 
påtage sig sit internationale ansvar for en stor del af forsætlig udledning og anvendelse af 
kviksølv.

Ikke desto mindre har forslaget en række svagheder, som bør afhjælpes. De foreslåede 
ændringer skal gøre forordningen til et effektivt redskab til nedbringelse af det globale udbud 
af kviksølv.

Med henblik herpå foreslår ordføreren en række ændringer, som hovedsageligt går ud på 
følgende:
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- En udvidelse af eksportforbuddet til at omfatte kviksølvforbindelser.
- En udvidelse af eksportforbuddet til at omfatte kviksølvholdige produkter, hvis 

anvendelse og markedsføring er omfattet af restriktioner i EU.
- Eksportforbuddet mod metallisk kviksølv, kviksølvforbindelser og kviksølvholdige 

produkter skal gennemføres hurtigst muligt og senest inden 1. januar 2008.
- Der bør indføres et forbud mod import af metallisk kviksølv og kviksølvforbindelser.

- Indførelse af et overvågningssystem for handlen med kviksølv i Fællesskabet og 
handlen med tredjelande. Dette vil kunne forbedre gennemsigtigheden og øge 
informationsstrømmen for de relevante interessenter.

- Berørte udviklingslande og lande med overgangsøkonomier bør ydes behørig støtte med 
henblik på at fremme overgangen til en kviksølvfri teknologi og et endeligt stop for 
udledning og anvendelse af kviksølv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) Eksport af metallisk kviksølv fra 
Fællesskabet bør forbydes for i væsentlig 
grad at reducere det globale udbud af 
kviksølv.

(4) Eksport af metallisk kviksølv og 
kviksølvforbindelser fra 
Fællesskabet bør forbydes for i 
væsentlig grad at reducere det 
globale udbud af kviksølv.
Medlemsstaterne bør have ret til at
indføre bredere og strengere forbud, 
jf. EF-traktatens artikel 176. 

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide forbudet til også at omfatte kviksølvforbindelser for at opnå en 
væsentlig reduktion af det globale udbud af kviksølv. Medlemsstaterne skal have ret til at 
indføre strengere forbud.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Eksporten af kviksølvholdige 
produkter, hvis anvendelse og distribution 
er omfattet af restriktioner i EU, bør 
ligeledes forbydes. Kommissionen bør 
udarbejde en konsolideret liste over de 
pågældende produkter, som bør ajourføres 
hvert år på grundlag af udviklingen i 
henhold til fællesskabsretten.

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide forbudet til også at omfatte kviksølvholdige produkter, hvis 
anvendelse og markedsføring er omfattet af restriktioner i EU, for at opnå en væsentlig 
reduktion af det globale udbud af kviksølv. Af hensyn til gennemsigtigheden bør disse 
produkter opstilles på en konsolideret liste, som hvert år bør ajourføres af Kommissionen.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Importen af metallisk kviksølv og 
kviksølvholdige forbindelser bør forbydes 
for at forbedre miljøbeskyttelse og 
folkesundhed i EU.

Begrundelse

For bedre at kunne beskytte miljøet og folkesundheden i EU, samt kontrollere udbud og 
efterspørgsel af kviksølv mere effektivt, bør der indføres et forbud mod import af metallisk 
kviksølv og kviksølvholdige forbindelser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Medlemsstaterne bør give oplysninger 
om kviksølv, der importeres, eksporteres 
eller handles på tværs af grænserne inden 
for Fællesskabet, således at det bliver 
muligt at vurdere effektiviteten af 
instrumentet i behørig tid.
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Begrundelse

Bedre data om handel er umiddelbart påkrævet, som det fremgår af UNEP's rapport om 
information om udbud, handel og efterspørgsel fra november 2006. Relevante oplysninger vil 
dermed være tilgængelige med henblik på sammenligning i forbindelse med revisionen, så det 
bliver muligt at påvise ændringer på markederne, etc.

Ændringsforslag 5
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør yde direkte faglig bistand til 
udviklingslandene og lande med 
overgangsøkonomier, eller indirekte via 
støtte til projekter iværksat af ikke-statslige 
organisationer (ngo'er), især støtte til 
fremme af overgangen til alternative 
kviksølvfri teknologier og en endelig 
udfasning af anvendelsen og udledningen 
af kviksølv og kviksølvforbindelser.

Begrundelse

Eksportforbudet mod kviksølv kan få en væsentlig negativ indvirkning i udviklingslandene og i 
overgangsøkonomier på kort sigt, hvor kviksølv f.eks. stadig anvendes i forbindelse med 
udvinding af guld i små virksomheder. Der er derfor behov for støtte fra EU til fremme af 
overgangen til kviksølvfri teknologier.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, afsnit 1

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte industrier.

Kommissionen tilrettelægger en indledende 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne, ikke-statslige 
organisationer og de berørte industrier
senest den 1. juli 2010.

Begrundelse

Informationsudvekslingen bør også omfatte ikke-statslige organisationer. Det er nødvendigt 
at få fastsat en specifik dato med henblik på interessenternes møde, hvor nye data og 
erfaringer vurderes i lyset af medlemsstaternes rapporter på grundlag af artikel 6 som 
ændret.
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Ændringsforslag 7
Artikel 5, afsnit 2

Denne informationsudveksling behandler
navnlig det eventuelle behov for at udvide 
eksportforbuddet til kviksølvforbindelser og 
kviksølvholdige produkter samt for at 
udvide oplagringsforpligtelsen til metallisk 
kviksølv fra andre kilder og for at fastsætte 
tidsfrister, hvad angår oplagring i et anlæg, 
der udelukkende er bestemt til og udstyret 
med henblik på midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv.

Denne udveksling skal være baseret på den 
hidtil indsamlede information og skal
ligeledes behandle det eventuelle behov for 
at udvide oplagringsforpligtelsen til 
metallisk kviksølv fra andre kilder og for at 
fastsætte tidsfrister, hvad angår oplagring i 
et anlæg, der udelukkende er bestemt til og 
udstyret med henblik på midlertidig 
oplagring af metallisk kviksølv.

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med tidligere ændrede artikler.

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne underretter senest den 
30. november 2014 Kommissionen om 
anvendelsen og markedsvirkningerne af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Hvis Kommissionen anmoder 
herom, meddeler medlemsstaterne disse 
oplysninger tidligere end fristen anført i 
første punktum.

2. Medlemsstaterne opretter et register over 
personer, der køber, sælger og handler med 
kviksølv og kviksølvforbindelser, samt 
indsamler relevante oplysninger. De
underretter hvert andet år, senest seks 
måneder efter udløbet af 
referenceperioden, Kommissionen om 
anvendelsen og markedsvirkningerne af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Oplysningerne gives i et format, 
der fastsættes af Kommissionen. Det første 
sæt oplysninger omfatter perioden 2007-
2008 og forelægges for Kommissionen 
senest den 30. juni 2009. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne i en 
sammenfattet rapport inden et år efter at 
have modtaget disse fra medlemsstaterne, 
og senest den 30. juni 2010.

Begrundelse

Bedre data om handel er umiddelbart påkrævet, som det fremgår af UNEP's rapport om 
information om udbud, handel og efterspørgsel fra november 2006. Relevante oplysninger vil 
dermed være tilgængelige med henblik på sammenligning i forbindelse med revisionen, så det 
bliver muligt at påvise ændringer på markederne, etc.
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Ændringsforslag 9
Artikel 7, stk. 1

1. Kommissionen vurderer denne 
forordnings anvendelse og 
markedsvirkninger under hensyntagen til 
oplysningerne omhandlet i artikel 6.

1. Kommissionen vurderer denne 
forordnings anvendelse og 
markedsvirkninger under hensyntagen til 
oplysningerne omhandlet i artikel 5 og 6.

Ændringsforslag 10
Artikel 7, stk. 2

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den 
30. juni 2015.

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den 
30. juni 2012. Rapporten ledsages, om 
nødvendigt, af forslag om revision af 
forordningens relevante bestemmelser.

Begrundelse

For at sikre en opfølgning af de oplysninger, der indsamles som anført i artikel 5 og 6, 
forelægger Kommissionen en rapport med eventuelle forslag til revision.

Ændringsforslag 11
Artikel 8

Senest et år inden datoen i artikel 1 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
udviklingen i de multilaterale aktiviteter og 
forhandlinger om kviksølv og vurderer 
navnlig, om betimeligheden af og 
anvendelsesområdet for de foranstaltninger, 
der omfattes af denne forordning, svarer til 
udviklingerne på internationalt plan.

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2009 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om udviklingen i de 
multilaterale aktiviteter og forhandlinger om 
kviksølv og vurderer navnlig, om de 
foranstaltninger, der omfattes af denne 
forordning, svarer til udviklingerne på 
internationalt plan.

Ændringsforslag 12
Artikel 8 a (ny), afsnit 1

Artikel 8a
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Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder, under særlig hensyntagen til 
de behov, der gør sig gældende for 
udviklingslande og lande med 
overgangsøkonomi, om at fremme teknisk 
bistand, herunder uddannelse, til udvikling 
af den infrastruktur, kapacitet og 
ekspertise, der er nødvendig for at fremme 
overgangen til alternative kviksølvfri 
teknologier og en endelig udfasning af 
anvendelse og udledning af kviksølv og 
kviksølvforbindelser.

Begrundelse

Eksportforbudet mod kviksølv kan få en væsentlig negativ indvirkning i udviklingslandene og i 
overgangsøkonomier på kort sigt, hvor kviksølv f.eks. stadig anvendes i forbindelse med 
udvinding af guld i små virksomheder. Der er derfor behov for støtte fra EU til fremme af 
overgangen til kviksølvfri teknologier. Dette ændringsforslags ordlyd er taget fra det nye 
forslag til forordning om eksport og import af farlige kemikalier.

Ændringsforslag 13
Artikel 8 a (ny), afsnit 2

Kommissionen og medlemsstaterne skal 
endvidere overveje at yde støtte til ikke-
statslige organisationer, som har været
særlig effektive med hensyn til ydelsen af 
sådanne tjenester.

Begrundelse

Det bør overvejes ligeledes at yde støtte via ikke-statslige organisationer, som har mange 
praktiske erfaringer på dette område.
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