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LÜHISELGITUS

Raskmetall elavhõbe on väga ohtlik saasteaine. Keskkonda sattudes levib see väga kergesti 
ning võib muutuda veelgi ohtlikumaks ühendiks – metüülelavhõbedaks. See ühend koguneb 
toiduahelas ning paljudel juhtudel jõuab kalasse, mida inimesed tarbivad. Kui elavhõbe on 
keskkonda sattunud, kujutab ta endast lähitulevikus märkimisväärset ohtu inimeste tervisele, 
loomadele ja keskkonnale. On järjest enam tõendeid selle kohta, et ühiskonna kulutused 
rahvatervisele ja keskkonnakahjustusele on tõenäoliselt palju suuremad kui enne arvati.

Elavhõbe ja selle ühendid mõjuvad kahjustavalt kesknärvisüsteemile, neerudele ja maksale 
ning võivad häirida autoimmuunseid protsesse, põhjustada värinaid, nägemis- ja 
kuulmisvaegust, halvatust, unetust ning emotsionaalset ebastabiilsust. Elavhõbedaühendid 
läbivad platsentaarbarjääri ning võivad põhjustada loote arengupeetust ning 
tähelepanupuudulikkust ja arengulist mahajäämust lapsepõlves. Elavhõbedat sisaldavad 
ühendid võivad isegi väikestes kogustes tõsiselt kahjustada närvisüsteemi arengut ning 
viimasel ajal on leitud ka seoseid nende võimaliku kahjuliku mõju kohta südame-
veresoonkonna süsteemile ning immuun- ja reproduktiivsüsteemile.

Elavhõbedat kasutatakse praegu tööstuslikes protsessides, näiteks kloorleeliste tööstuses ning 
käsitöönduslikul väikesemahulisel kulla kaevandamisel. Elavhõbedat leidub ka paljudes kogu 
maailmas müügil olevates tarbekaupades. Seda leidub sellistes toodetes nagu 
luminofoorlampides, elektrilistes komponentides, mõõteseadmetes ja hambaamalgaamides.
ELis sattub elavhõbe loodusesse peamiselt siiski fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, põletamisel.
Elavhõbe on väga liikuv metall ning võib kergesti läbida pikki vahemaid. Elavhõbeda levik 
kujutab endast ülemaailmset probleemi, mis vajab koheselt oluliste meetmete võtmist.

Seetõttu oli komisjoni poolt 2005. aasta alguses esitatud elavhõbedaalane strateegia väga 
tervitatav. Selle strateegia meetmes 5 nähakse ette ühenduse elavhõbedaeksport järkjärgult 
lõpetada. See on eriti oluline, kuna EL on maailma suurim elavhõbeda eksportija.
Ülemaailmselt eksporditavast 3600 tonnist toorelavhõbedast eksporditakse EList igal aastal 
umbes 1000 tonni. Enamus sellest elavhõbedast jõuab arenguriikidesse, kus haldamine ja 
kontroll ei ole nii range. See tekitab märkimisväärset saasteohtu töötajatele ja kohalikele 
kogukondadele.

Ettepanek vastu võtta määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja turvalise 
ladustamise kohta saadeti Euroopa Parlamendile ja nõukogule 26. oktoobril 2006. See 
ettepanek on tähtis algus ning saadab samal ajal olulise sõnumi ülejäänud maailmale selle 
kohta, et EL on valmis võtma rahvusvahelist vastutust elavhõbedaheite tahtliku keskkonda 
sattumise ja kasutusvaldkondade eest.

Käesolevas ettepanekus esinevad siiski teatavad puudused, mis tuleb parandada. Soovitatud 
muudatuste eesmärk on teha määrusest tõeline abivahend elavhõbedaheite jääva kogumi 
vähendamiseks.

Arvamuse koostaja pakub selles suhtes välja mitmed muudatusettepanekud, mis käsitlevad 
peamiselt järgmiseid punkte:
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- Ekspordikeelu kohaldamisala laiendamine elavhõbedaühenditele.
- Ekspordikeelu kohaldamisala laiendamine sellistele elavhõbedat sisaldavatele toodetele, 

mille suhtes ELis kehtivad kasutamise ja turustamise piirangud.
- Metallilise elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja elavhõbedat sisaldavate toodete 

ekspordikeeld tuleb kehtestada võimalikult kiiresti, hiljemalt 1. jaanuariks 2008.
- Tuleks kehtestada metallilise elavhõbeda ja elavhõbedaühendite impordikeeld.
- Järelvalvesüsteemi loomine elavhõbedaga kauplemisele ühenduses ja ka kolmandates 

riikides. See parandaks läbipaistvust ja suurendaks asjakohaste sidusrühmade vahelist 
teabe liikumist.

- Arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele tuleks osutada asjakohast abi, 
et kiirendada üleminekut elavhõbedat mitte sisaldavale tehnoloogiale ning elavhõbeda 
kasutusvaldkondade ning elavhõbedaheite keskkonda sattumise lõplikku kõrvaldamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda eksport ühendusest 
keelata.

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda ja 
elavhõbedaühendite eksport ühendusest 
keelata. Liikmesriikidel peaks olema õigus 
kehtestada ulatuslikumaid ja rangemaid 
keelde vastavalt EÜ asutamislepingu 
artiklile 176.

Selgitus

Vajalik on laiendada ekspordikeelu kohaldamisala ka elavhõbedaühenditele, et saavutada 
elavhõbedaheite jääva kogumi oluline vähendamine. Liikmesriikidel peab olema õigus 
kehtestada rangemaid keelde.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4 a (uus)

  
1 ELTs seni avaldamata.
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(4 a) Samuti tuleks keelata selliste toodete 
eksport, mis sisaldavad elavhõbedat ja mille 
suhtes ELis kehtivad kasutamise ja 
turustamise piirangud. Komisjon peaks 
koostama sellistest toodetest 
koondnimekirja, mida tuleks ajakohastada 
kord aastas vastavalt ühenduse õiguse 
arengule.

Selgitus

On vajalik laiendada ekspordikeelu kohaldamisala ka sellistele elavhõbedat sisaldavatele 
toodetele, mille suhtes kehtivad ELis kasutamise ja turustamise piirangud, et saavutada 
elavhõbedaheite jääva kogumi oluline vähendamine. Läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
sellistest toodetest koostada koondnimekiri, mida komisjon peaks ajakohastama kord aastas. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Metallilise elavhõbeda ja 
elavhõbedaühendite import tuleks keelata, 
et parandada keskkonnakaitset ja 
rahvatervist ELis.

Selgitus

Keskkonna ja rahvatervise paremaks kaitsmiseks ELis ning elavhõbeda nõudluse ja 
pakkumise tulemuslikumaks reguleerimiseks tuleks kehtestada metallilise elavhõbeda ja 
elavhõbedaühendite impordikeeld.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Liikmesriigid peaksid esitama teavet 
ühendusesisese riiki sissetoodava või riigist 
väljaviidava elavhõbeda või piiriülese 
elavhõbedaga kauplemise kohta, et oleks 
võimalik õigeaegselt hinnata vahendi 
tulemuslikkust.

Selgitus

Elavhõbeda pakkumist, kaubandust ja nõudlust käsitleva UNEPi 2006. aasta novembri 
aruande kohaselt on koheselt vaja paremaid andmeid kaubavoogude kohta. Sel viisil tehakse 
asjakohane teave läbivaatamise protsessis kättesaadavaks ka võrdlusteks, et näidata muutusi 
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turgudel jne.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
osutama otsest tehnilist abi arenguriikidele 
ja üleminekujärgus majandusega riikidele 
või kaudset abi valitsusväliste 
organisatsioonide (VVOde) projektidele 
antava toetuse kaudu, kusjuures osutada 
tuleks eelkõige abi, mis hõlbustab 
üleminekut elavhõbedat mittesisaldavatele 
alternatiivsetele tehnoloogiatele ning 
elavhõbeda ja elavhõbedaühendite 
kasutusalade ning nende keskkonda 
sattumise järkjärgulist kõrvaldamist.

Selgitus

Elavhõbeda ekspordikeelul võib olla lühiajaliselt oluline negatiivne mõju arenguriikidele ja 
üleminekujärgus majandusega riikidele, kus elavhõbedat kasutatakse näiteks ikka veel 
käsitöönduslikul kulla kaevandamisel. Seetõttu on vaja ELi abi, et hõlbustada üleminekut 
elavhõbedat mittesisaldavatele tehnoloogiatele.

Muudatusettepanek 6
Artikli 5 lõige 1

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude 
vahel.

Komisjon korraldab esialgse teabevahetuse 
liikmesriikide, VVOde ja asjaomaste 
tööstusharude vahel hiljemalt 1. juuliks 
2010.

Selgitus

Teabevahetusse tuleks kaasata ka VVOsid. Tuleb leppida kokku konkreetne kuupäev 
sidusrühmadega kohtumiseks, et vaadata läbi uus teave ja kogemused, mida liikmesriigid 
muudetud artikli 6 alusel esitavad.

Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõige 2

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige
seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu 

Teabevahetus põhineb seni kogutud teabel 
ning selle käigus hinnatakse ka seda, kas on 
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elavhõbedaühenditele ja elavhõbedat 
sisaldavatele toodetele, laiendada
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärinevale metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada ladustamistähtajad ladustamisele 
rajatises, mis on ette nähtud ja varustatud 
üksnes metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks.

vaja laiendada ladustamise kohustust 
muudest allikatest pärinevale metallilisele 
elavhõbedale ja kehtestada 
ladustamistähtajad ladustamisele rajatises, 
mis on ette nähtud ja varustatud üksnes 
metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks.

Selgitus

Selleks, et tagada järjepidevus eelnevate muudetud artiklitega.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõige 2

2. Hiljemalt 30. novembriks 2014 teavitavad 
liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest ja selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne esimeses 
lõigus märgitud kuupäeva.

2. Liikmesriigid koostavad elavhõbeda ja 
elavhõbedaühendite ostjatest, müüjatest ja 
nendega kauplejatest registri ning koguvad 
asjakohast teavet. Iga kahe aasta järel, 
hiljemalt 6 kuud pärast hõlmatud 
ajavahemiku lõppu teavitavad nad 
komisjoni määruse kohaldamisest ja selle 
turumõjudest oma territooriumil. Teave 
esitatakse komisjoni poolt kindlaks 
määratud vormis. Esimene osa teabest 
hõlmab aastaid 2007–2008 ning esitatakse 
komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2009.
Komisjon avaldab teabe kokkuvõtlikus 
aruandes ühe aasta jooksul alates teabe 
esitamisest liikmesriikide poolt, kuid 
hiljemalt 30. juuniks 2010. 

Selgitus

Elavhõbeda pakkumist, kaubandust ja nõudlust käsitleva UNEPi 2006. aasta novembri 
aruande kohaselt on koheselt vaja paremaid andmeid kaubavoogude kohta. Sel viisil tehakse 
asjakohane teave läbivaatamise protsessis kättesaadavaks ka võrdlusteks, et näidata muutusi 
turgudel jne.

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 1
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1. Komisjon hindab käesoleva määruse 
kohaldamist ühenduses ja selle mõju 
ühenduse turule, võttes arvesse artiklis 6
nimetatud teavet.

1. Komisjon hindab käesoleva määruse 
kohaldamist ühenduses ja selle mõju 
ühenduse turule, võttes arvesse artiklites 5 
ja 6 nimetatud teavet.

Muudatusettepanek 10
Artikli 7 lõige 2

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt 30. juuniks 
2015.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt 30. juuniks 
2012. Vajaduse korral lisatakse aruandele 
ettepanekud käesoleva määruse asjaomaste 
sätete ülevaatamiseks.

Selgitus

Artiklites 5 ja 6 sätestatud meetodite abil kogutud teabe üle järelevalve tagamiseks peaks 
komisjon esitama vajadusel ülevaatamist puudutavate ettepanekutega aruande.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 8

8. Vähemalt aasta enne artiklis 1 sätestatud 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
elavhõbedaalaste mitmepoolsete meetmete 
ja läbirääkimiste kohta, hinnates seejuures 
eelkõige käesoleva määruse meetmete
tähtaegade ja kohaldamisala kooskõla 
rahvusvaheliste suundumustega.

8. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2009
aruande elavhõbedaalaste mitmepoolsete 
meetmete ja läbirääkimiste kohta, hinnates 
seejuures eelkõige käesoleva määruse 
meetmete kooskõla rahvusvaheliste 
suundumustega.

Muudatusettepanek 12
Artikkel 8 a (uus) esimene lõik 

Artikkel 8 a
Võttes eelkõige arvesse arengumaade ja 
üleminekujärgus majandusega riikide 
vajadusi, teevad komisjon ja liikmesriigid 
koostööd tehnilise abi, sealhulgas koolituse 
andmisel, et arendada infrastruktuuri, 
suutlikkust ja asjatundlikkust, mis on 
vajalik edusammude tegemiseks 
üleminekul elavhõbedat mittesisaldavatele 
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alternatiivsetele tehnoloogiatele ning 
elavhõbeda ja elavhõbedaühendite 
kasutusalade ning nende keskkonda 
sattumise järkjärguliseks kõrvaldamiseks.

Selgitus

Elavhõbeda ekspordikeelul võib olla lühiajaliselt oluline negatiivne mõju arenguriikidele ja 
üleminekujärgus majandusega riikidele, kus elavhõbedat kasutatakse näiteks ikka veel 
käsitöönduslikul kulla kaevandamisel, ning ELilt on vaja abi, et hõlbustada üleminekut 
elavhõbedat mittesisaldavatele tehnoloogiatele. Käesoleva muudatusettepaneku sõnastus on 
võetud uuest määruse ettepanekust ohtlike kemikaalide eksportimise ja importimise kohta.

Muudatusettepanek 13
Artikli 8 a (uus) teine lõik

Lisaks kaaluvad komisjon ja liikmesriigid 
võimalust toetada VVOsid, kes on olnud
seda tüüpi teenuste osutamisel eriti 
tõhusad. 

Selgitus

Lisaks tuleks kaaluda abi suunamist läbi VVOde, kellel on sellist laadi töös laialdasi praktilisi 
kogemusi.
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