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LYHYET PERUSTELUT

Raskasmetalleihin kuuluva elohopea on erittäin vaarallinen alkuaine. Sen saapuessa 
ympäristöömme se leviää erittäin helposti ja voi muuttua vieläkin vaarallisemmaksi 
yhdisteeksi eli metyylielohopeaksi. Tämä yhdiste kerääntyy ravintoketjuun ja päätyy 
useimmiten kaloihin, joita ihmiset syövät. Elohopea muodostaa ympäristöön pääsynsä jälkeen 
lähitulevaisuudessa merkittävän uhan ihmisten terveydelle, eläimille ja ympäristölle. On 
olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että kansanterveyden ja ympäristöhaittojen 
muodostamat kustannukset yhteiskunnalle ovat paljon ennakoitua korkeammat.

Elohopea ja sen yhdisteet vaikuttavat keskushermostoon, munuaisiin ja maksaan ja voivat 
häiritä autoimmuuniprosesseja, aiheuttaa sydämentykytyksiä, näön ja kuulon heikkenemistä, 
halvaantumista, unettomuutta ja henkistä tasapainottomuutta. Elohopeayhdisteet pääsevät 
istukan läpi kohtuun ja voivat aiheuttaa kehitysvaurioita sikiön kehityksessä sekä 
keskittymiskyvyn puutetta ja kehityksen hidastumista lapsuudessa. Jo alhaiset elohopeaa 
sisältävien yhdisteiden pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia hermoston kehityshäiriöitä. Viime 
vuosina on tutkittu niiden mahdollisia haittavaikutuksia verenkierto-, immuuni- ja 
lisääntymisjärjestelmiin.

Nykyisin elohopeaa käytetään teollisissa prosesseissa kuten kloori-alkaliteollisuudessa ja 
pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. Metallia esiintyy myös huomattavissa määrin 
kaikkialla maailmassa myytävissä kuluttajatuotteissa. Sitä on loistelamppujen, 
sähkökomponenttien, mittauslaitteiden ja hammaspaikkojen kaltaisissa tuotteissa. EU:n 
alueella elohopeaa pääsee luontoon lähinnä fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen 
polttamisen yhteydessä. Elohopea on liikkuva metalli ja se voi helposti siirtyä pitkien 
etäisyyksien päähän. Elohopean leviäminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää 
kiireellisesti merkittäviä toimenpiteitä.

Siksi komission vuoden 2005 alussa esittelemä elohopeastrategia oli erittäin tervetullut.
Tämän strategian toimessa 5 elohopean vienti yhteisön alueelta poistetaan vaiheittain. Tämä 
on erityisen tärkeä elementti, sillä EU on maailman suurin elohopean viejä. EU:n alueelta 
viedään vuosittain noin 1000 tonnia raakaelohopeaa, kun koko maailman vientimäärä on noin 
3600 tonnia. Suurin osa tästä elohopeasta päätyy kehitysmaihin, jossa hallinnointi ja valvonta 
ovat vähemmän tiukkoja. Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä työntekijöille ja paikallisille 
yhteisöille.

Tämä asetusehdotus metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta säilytyksestä 
lähetettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 26. lokakuuta 2006. Tämä ehdotus on tärkeä 
aloitus ja lähettää samalla tärkeän viestin muualle maailmaan siitä, että EU on valmis 
hyväksymään kansainvälisen vastuunsa elohopean monien tarkoituksellisten päästöjen ja 
käyttötarkoitusten suhteen.

Ehdotuksessa on kuitenkin tiettyjä heikkouksia, jotka on syytä korjata. Ehdotetuilla 
tarkistuksilla asetuksesta pyritään tekemään todellinen apuväline maailmanlaajuisten 
elohopeavarantojen vähentämiseksi.
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Valmistelija ehdottaa tässä suhteessa useita tarkistuksia, jotka useimmiten koskevat seuraavia 
seikkoja:

– Vientikiellon soveltamisalan laajentaminen elohopeayhdisteisiin.
– Vientikiellon soveltamisalan laajentaminen sellaisiin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, 

jotka kuuluvat EU:n sisäisten käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin.
– Metallisen elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaa sisältävien tuotteiden 

vientikielto on pantava täytäntöön mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään 
1. tammikuuta 2008 mennessä.

– Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuontikielto olisi otettava käyttöön.
– Elohopeakaupan seurantajärjestelmän käynnistäminen yhteisön sisällä ja myös 

kolmansien maiden kaupassa. Tämä lisäisi avoimuutta ja parantaisi merkityksellisten 
sidosryhmien tiedonkulkua.

– Ongelmasta kärsivien kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden olisi saatava 
asiaankuuluvaa apua siirtymisessä elohopeattomaan tekniikkaan ja elohopean 
päästöjen ja käytön lopettamisessa.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Metallisen elohopean vienti yhteisöstä 
olisi kiellettävä elohopean 
maailmanlaajuisen tarjonnan vähentämiseksi 
merkittävästi.

(4) Metallisen elohopean ja 
elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä olisi 
kiellettävä elohopean maailmanlaajuisen 
tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus asettaa 
laajempia ja tiukempia kieltoja Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 
176 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Vientikieltoa on tarpeen laajentaa kattamaan myös elohopeayhdisteet, jotta 
maailmanlaajuisten elohopeavarantojen merkittävä vähentäminen voidaan saada aikaan.
Jäsenvaltioilla on oltava oikeus asettaa tiukempia kieltoja.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) EU:n sisäisten käyttö- ja 
jakelurajoitusten piiriin kuuluvien 
elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti olisi 
myös kiellettävä. Komission olisi laadittava 
kiellon piiriin kuuluvista tuotteista 
konsolidoitu luettelo, jota 
ajanmukaistetaan vuosittain yhteisön 
lainsäädännön kehityksen myötä.

Perustelu

Vientikiellon soveltamisalaa on tarpeen laajentaa sellaisiin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, 
jotka kuuluvat EU:n sisäisten käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin, jotta 
maailmanlaajuisia elohopeavarantoja voitaisiin vähentää merkittävästi. Avoimuuden vuoksi 
nämä tuotteet olisi kerättävä konsolidoituun luetteloon, jota komissio ajanmukaistaa 
vuosittain.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Metallisen elohopean ja 
elohopeayhdisteiden tuonti olisi kiellettävä 
EU:ssa ympäristönsuojelun ja 
kansanterveyden edistämiseksi;

Perustelu

Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuontikielto olisi otettava käyttöön EU:n 
ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi sekä elohopean kysynnän ja tarjonnan 
hallinnoimiseksi tehokkaammin.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Jäsenvaltioiden olisi annettava tiedot 
elohopean kulkeutumisesta tai 
kauppaamisesta yhteisön sisärajojen yli, 
jotta välineen tehokkuutta voitaisiin 
arvioida ajallaan;
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Perustelu

Parempia tietoja kauppavirroista tarvitaan välittömästi, kuten UNEP:n elohopean tarjontaa, 
kauppaa ja kysyntää koskevassa selvityksessä marraskuulta 2006 todetaan. Tällä tavoin 
asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla myös vertailutarkoituksiin tarkasteluprosessissa, 
osoittamaan markkinoiden muutoksia jne.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
annettava suoraa teknistä tukea 
kehitysmaille ja siirtymätalouden maille tai 
epäsuorasti kansalaisjärjestöille erityisesti 
tukemalla siirtymistä kohti elohopeatonta 
tekniikkaa sekä lopettamalla elohopean ja 
elohopeayhdisteiden käyttö ja päästöt 
vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja 
siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi 
pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. Siksi EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä 
elohopeattomaan tekniikkaan.

Tarkistus 6
5 artiklan 1 kohta

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja kyseisten teollisuusalojen 
välillä.

Komissio järjestää alkuvaiheessa tietojen 
vaihdon jäsenvaltioiden, 
kansalaisjärjestöjen ja kyseisten 
teollisuusalojen välillä viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2010.

Perustelu

Myös kansalaisjärjestöjen olisi oltava mukana tietojen vaihdossa. Jäsenvaltioiden muutetun 
6 artiklan nojalla ilmoittamia uusia tietoja ja kokemuksia käsittelevälle sidosryhmien 
kokoukselle on sovittava tarkka päivämäärä.
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Tarkistus 7
5 artiklan 2 kohta

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti
sitä, onko mahdollisesti tarpeen laajentaa 
vientikielto elohopeayhdisteisiin ja 
elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, laajentaa 
varastointivelvoite muista lähteistä peräisin 
olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa 
aikarajat varastoinnille yksinomaan 
metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa.

Tähän mennessä kerättyihin tietoihin 
perustuvassa tietojen vaihdossa 
tarkastellaan myös sitä, onko mahdollisesti 
tarpeen laajentaa varastointivelvoite muista 
lähteistä peräisin olevaan metalliseen 
elohopeaan ja asettaa aikarajat varastoinnille 
yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitetussa ja tätä 
varten varustetussa laitoksessa.

Perustelu

Yhdenmukaisuus edellisten muutettujen artiklojen kanssa.

Tarkistus 8
6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
30 päivään marraskuuta 2014 mennessä
ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja markkinavaikutuksista 
alueellaan. Jäsenvaltioiden on komission 
pyynnöstä toimitettava kyseiset tiedot 
ensimmäisessä virkkeessä mainittua 
päivämäärää aikaisemmin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava rekisteri 
elohopean ja elohopeayhdisteiden ostajista, 
myyjistä ja välittäjistä sekä kerättävä 
asiasta tarvittavat tiedot. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja markkinavaikutuksista 
alueellaan joka toinen vuosi ja viimeistään 
6 kuukautta tarkastelujakson päättymisen 
jälkeen. Tiedot on annettava komission 
määrittelemässä muodossa. Ensimmäiset 
tiedot koskevat vuosia 2007–2008 ja ne on 
toimitettava komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009. Komissio 
julkistaa tiedot suppeassa kertomuksessa 
vuoden kuluessa jäsenvaltioiden antamien 
tietojen jättämisestä ja viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010.

Perustelu

Parempia tietoja kauppavirroista tarvitaan välittömästi, kuten UNEP:n elohopean tarjontaa, 
kauppaa ja kysyntää koskevassa selvityksessä marraskuulta 2006 todetaan. Tällä tavoin 
asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla myös vertailutarkoituksiin tarkasteluprosessissa, 
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osoittamaan markkinoiden muutoksia jne.

Tarkistus 9
7 artiklan 1 kohta

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 
soveltamista ja markkinavaikutuksia 
yhteisössä ottaen huomioon 6 artiklassa 
tarkoitetut tiedot.

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 
soveltamista ja markkinavaikutuksia 
yhteisössä ottaen huomioon 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetut tiedot.

Tarkistus 10
7 artiklan 2 kohta

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2015.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 Kertomukseen 
on tarpeen vaatiessa liitettävä ehdotukset 
tämän asetuksen asianomaisten 
määräysten uudelleentarkastelusta.

Perustelu

Jotta 5 ja 6 artiklassa mainittujen prosessien avulla kerättyjen tietojen seurantatoimet 
varmistettaisiin, komission olisi annettava kertomus ja tarvittaessa ehdotuksia 
uudelleentarkastelua varten.

Tarkistus 11
8 artikla

Komissio laatii viimeistään vuosi ennen 
1 artiklassa mainittua päivämäärää
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen elohopeaa koskevien 
monenkeskisten toimien ja neuvottelujen 
edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä 
asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden 
aikataulun ja soveltamisalan
johdonmukaisuutta kansainvälisten 
kehitysten kanssa.

Komissio laatii viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2009 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
elohopeaa koskevien monenkeskisten 
toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja 
arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa 
määritettyjen toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta kansainvälisten 
kehitysten kanssa.
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Tarkistus 12
8 a artiklan 1 kohta (uusi)

8 a artikla
Komission ja jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon erityisesti kehitysmaiden ja 
siirtymätalouden maiden tarpeet ja 
toimittava yhdessä edistääkseen teknistä 
tukea, mukaan luettuna koulutus, 
tarpeellisen infrastruktuurin, valmiuksien 
ja asiantuntemuksen kehittämiseksi, jotta 
nämä maat edistyisivät siirtymisessä kohti 
elohopeatonta tekniikkaa sekä elohopean ja 
elohopeayhdisteiden käytön ja päästöjen 
lopettamista vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja 
siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi 
pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä kohti 
elohopeatonta tekniikkaa. Tämän tarkistuksen muotoilu on lainattu vaarallisten kemikaalien 
viennin ja tuonnin säätelyä koskevasta uudesta ehdotuksesta.

Tarkistus 13
8 a artiklan 2 kohta (uusi)

8 a artikla
Komission ja jäsenvaltioiden on myös 
harkittava niiden kansalaisjärjestöjen 
tukemista, jotka ovat olleet erityisen 
tehokkaita tällaisten palvelujen 
tuottamisessa.

Perustelu

Tukea voidaan harkita jaettavaksi myös kansalaisjärjestöjen kautta, sillä niillä on käytännön 
kokemusta tällaisesta toiminnasta.
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