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RÖVID INDOKOLÁS

A higany nehézfémként nagyon veszélyes szennyezőanyag. Környezetünkbe bekerülve igen 
könnyen terjed, és még veszélyesebb vegyületté, metil-higannyá is átalakulhat. Ez a vegyület 
felhalmozódik a táplálékláncban, és végül főként az emberek által fogyasztott halak 
szervezetébe jut. A környezetbe juttatott higany a belátható jövőben jelentős veszélyt jelent az 
emberi egészségre, az állatvilágra és a környezetre. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a 
közegészségügy és a környezeti károk terén a társadalom számára jelentkező költségek a 
korábban képzeltnél valószínűleg sokkal nagyobbak

A higany és annak vegyületei megtámadják a központi idegrendszert, a vesét és a májat, és 
megzavarhatják az autoimmun folyamatokat, remegést, csökkent látást és hallást, bénulást, 
álmatlanságot és érzelmi labilitást okozhatnak. A higanyvegyületek átjutnak a méhlepényen, 
és a magzati fejlődés során fejlődési hiányosságokat, a gyermekkor során pedig 
figyelemhiányt és fejlődési elmaradásokat okozhatnak.  A higanyt tartalmazó vegyületek még 
kis mennyiségben is súlyosan káros hatással lehetnek az idegrendszer fejlődésére, és a 
közelmúltban megállapították a szív- és érrendszerre, az immunrendszerre és a reproduktív 
rendszerre gyakorolt káros hatásokkal fennálló összefüggésüket is.

A higanyt ma ipari eljárásokban, például a klóralkáliiparban és a kisipari jellegű, kisüzemi 
aranybányászatban használják. Ez a fém jelentős számú, világszerte árusított fogyasztási 
cikkben is megtalálható.  Ilyen termékek például a fénycsövek, elektromos alkatrészek, 
mérőberendezések és a fogászatban használt amalgám. Az EU-ban azonban a higany 
elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, különösen a szén elégetésével jut a környezetbe. A 
higany igen változékony fém, és nagy távolságokra is könnyen eljut. A higany terjedése 
globális problémát jelent, és sürgős szükség van jelentős intézkedésekre.

Ezért kapott nagyon kedvező fogadtatást a higanyra vonatkozó stratégia, amelyet a Bizottság 
2005 elején nyújtott be. E stratégia 5. intézkedése értelmében „a higany Közösségből történő 
kivitelét [...] fokozatosan be kell szüntetni”. Ez különösen fontos elem, mivel az EU a világ 
legnagyobb higanyexportőre. A világ 3600 tonnás teljes exportján belül az EU évente 
körülbelül 1000 tonna nyers higanyt exportál. Ennek a higanynak nagy része a fejlődő 
országokba kerül, ahol a szabályozás és az ellenőrzés kevésbé szigorú. Ez magával hordozza a 
dolgozók és a helyi közösségek szennyeződésének jelentős kockázatát. 

A fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot 
2006. október 26-án küldték meg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a javaslat 
jelentős kezdeti lépést képvisel, és ugyanakkor azt a fontos jelzést is közvetíti a világ számára, 
hogy az EU kész elfogadni a higany felhasználásának és a környezetbe történő szándékos 
kibocsátásának jelentős részéért viselt nemzetközi felelősségét.

A javaslatnak ugyanakkor vannak bizonyos orvosolandó gyenge pontjai. A javasolt 
módosítások célja, hogy a rendeletet a globális higanykészlet csökkentésének valódi 
eszközévé tegyék.

E tekintetben a vélemény előadója olyan módosításokat javasol, amelyek főként az alábbi 
célokat szolgálják:
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- Az exporttilalom hatályának a higanyvegyületekre való kiterjesztése.

- Az exporttilalom hatályának kiterjesztése azon higanytartalmú termékekre, amelyek az 
EU-n belül felhasználási és forgalmazási korlátozások alá esnek.

- A fémhigany, a higanyvegyületek és a higanytartalmú termékek exporttilalmát a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2008. január 1-ig végre kell hajtani.

- A fémhiganyra és a higanyvegyületekre vonatkozó behozatali tilalom bevezetése 
szükséges. 

- A higannyal folyó kereskedelmet nyomon követő rendszer létrehozása a Közösségen 
belül, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben. Ez javítaná az 
átláthatóságot, és javítaná az információáramlást az érintett érdekelt felek számára.

- Az érintett fejlődő országok és a gazdaságilag átalakuló országok számára megfelelő 
segítséget kellene nyújtani a higanymentes technológiákra történő áttérés 
felgyorsítása, végső célként pedig a higany felhasználásának és környezetbe való 
kijuttatásának megszüntetése érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős visszafogása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany 
Közösségből történő kivitelét.

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős visszafogása 
érdekében meg kell tiltani a fémhigany és a 
higanyvegyületek Közösségből történő 
kivitelét. A tagállamoknak jogot kell 
kapniuk arra, hogy az EK-Szerződés 176. 
cikkével összhangban szélesebb körű és 
szigorúbb tilalmat vezessenek be.

Indokolás

A globális higanykészlet jelentős csökkentése érdekében a tilalom hatályát a 
higanyvegyületekre is szükséges lenne kiterjeszteni. A tagállamoknak jogot kell kapniuk arra, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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hogy szigorúbb tilalmakat vezessenek be.

Módosítás: 2
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az EU-n belül felhasználási és 
terjesztési korlátozások hatálya alá eső, 
higanyt tartalmazó termékek kivitelét meg 
kell tiltani. A Bizottság elkészíti az érintett 
termékek egységes szerkezetbe foglalt 
jegyzékét, amelyet a közösségi jogszabályok 
szerinti fejlemények alapján évente 
frissíteni kell.

Indokolás

A globális higanykészlet jelentős csökkentése érdekében a tilalom hatályát az EU-n belül 
felhasználási és forgalmazási korlátozások hatálya alá eső, higanyt tartalmazó termékekre is 
szükséges lenne kiterjeszteni. Az átláthatóság érdekében ezeket a termékeket egy egységes 
szerkezetbe foglalt jegyzékben kell összegyűjteni, amelyet a Bizottság évente frissít.

Módosítás: 3
(7a) preambulumbekezdés (új)

A környezetvédelem és a közegészségügy 
EU-n belüli javítása érdekében a 
fémhigany és a higanyvegyületek 
behozatalát meg kell tiltani.

Indokolás

A környezet és a közegészségügy EU-n belüli jobb védelme és a higany iránti kereslet és 
kínálat eredményesebb szabályozása érdekében behozatali tilalmat kell bevezetni a 
fémhiganyra és a higanyvegyületekre.

Módosítás: 4
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az eszköz eredményességének 
megfelelő időn belüli felmérése, a 
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a 
Közösségen belüli határokon keresztül 
belépő és kilépő, illetve áruba bocsátott 
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higanyszállítmányokról.

Indokolás

Amint azt az UNEP higanyra vonatkozó kereskedelmi, keresleti és kínálati adatokról szóló
2006. novemberi jelentése is bizonyította, a kereskedelmi forgalomról haladéktalanul 
pontosabb adatokra volna szükség.  Ily módon a felülvizsgálati eljárásban időszerű 
információk állnak majd rendelkezésre – akár összehasonlító célokra is – a piacokon 
bekövetkezett változások szemléltetésére. 

Módosítás: 5
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
közvetlenül vagy nem kormányzati 
szervezetek projektjeinek támogatásán 
keresztül közvetve kell műszaki segítséget 
nyújtaniuk a fejlődő országok és a 
gazdaságilag átalakuló országok számára, 
főképpen olyan segítséget, amely lehetővé 
teszi az alternatív, higanymentes 
technológiákra való átállást és végső soron 
a higany és a higanyvegyületek 
felhasználásának és környezetbe való 
kibocsátásának fokozatos megszüntetését.

Indokolás

A higanyra vonatkozó kiviteli tilalom, rövid távon jelentősen negatív hatással lehet a fejlődő 
országokra és az átalakuló gazdaságokra, ahol a higanyt még ma is alkalmazzák, például a 
kisüzemi aranybányászatban. Ezért a higanymentes technológiákra való áttérés előmozdítása 
érdekében szükség van az EU-tól származó segítségre.

Módosítás: 6
5. cikk (1) bekezdés

A Bizottság a tagállamok és az érintett 
vállalkozások részvételével információcserét 
szervez.

Legkésőbb 2010 július 1-jéig a Bizottság a 
tagállamok, nem kormányzati szervezetek és 
az érintett vállalkozások részvételével 
információcserét szervez.

Indokolás

Az információcserébe a nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni. Az érdekelt felek 
ülésén meg kell állapodni a tagállamok által a módosított 6. cikk szerint szolgáltatott 
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jelentésnek megfelelő új adatok és tapasztalatok áttekintésének konkrét dátumában.

Módosítás: 7
5. cikk (2) bekezdés

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli tilalmat 
szükséges-e esetleg kiterjeszteni a 
higanyvegyületekre és a higanyt tartalmazó 
termékekre, hogy a tárolási kötelezettséget 
szükséges-e kiterjeszteni a más forrásokból 
származó fémhiganyra, valamint hogy 
szükséges-e időben korlátozni a kizárólag a 
fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre 
a célra felszerelt létesítményben 
megvalósított tárolást.

Ezen párbeszédnek az eddig összegyűjtött 
információkon kell alapulnia, és meg kell 
vizsgálnia azt is, hogy a tárolási 
kötelezettséget szükséges-e esetleg
kiterjeszteni a más forrásokból származó 
fémhiganyra, valamint hogy szükséges-e 
időben korlátozni a kizárólag a fémhigany 
ideiglenes tárolására szánt és erre a célra 
felszerelt létesítményben megvalósított 
tárolást.

Indokolás

Ez a módosítás a korábban módosított cikkekkel való összhang biztosítása érdekében 
szükséges.

Módosítás: 8
6. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2014. november 30-ig
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól. A 
Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek 
megadni.

2. A tagállamok összeállítják a higany és a 
higanyvegyületek vásárlóinak, eladóinak és 
kereskedőinek jegyzékét, és összegyűjtik a 
vonatkozó információkat. Saját területüket 
illetően kétévente, a vonatkozó feldolgozott 
időszak vége után legkésőbb 6 hónappal 
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól A 
tájékoztatás a Bizottság által meghatározott 
formátumban történik. Az első 
tájékoztatáscsomag a 2007–2008-as éveket 
dolgozza fel, és azt legkésőbb 2009. június 
30-ig kell benyújtani a Bizottságnak. A 
Bizottság a tagállamok általi benyújtást 
követő egy éven belül, de legkésőbb 2010. 
június 30-án összefoglaló jelentés 
formájában közzéteszi a tájékoztatást.



PE 384.286v02-00 8/10 AD\659219HU.doc

HU

Indokolás

Amint azt az UNEP higanyra vonatkozó kereskedelmi, keresleti és kínálati adatokról szóló 
2006. novemberi jelentése is bizonyította, a kereskedelmi forgalomról haladéktalanul 
pontosabb adatokra volna szükség.  Ily módon a felülvizsgálati eljárásban időszerű 
információk állnak majd rendelkezésre – akár összehasonlító célokra is – a piacokon 
bekövetkezett változások szemléltetésére.

Módosítás: 9
7. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság a 6. cikkben előírt 
tájékoztatás figyelembevételével értékeli e 
rendelet Közösségen belüli alkalmazását és 
piaci hatásait.

(1) A Bizottság az 5. és 6. cikkben előírt 
tájékoztatás figyelembevételével értékeli e 
rendelet Közösségen belüli alkalmazását és 
piaci hatásait.

Módosítás: 10
7. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság legkésőbb 2015. június 30-
án jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2) A Bizottság legkésőbb 2012. június 30-
án jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez 
szükség esetén mellékelik a rendelet 
megfelelő rendelkezéseinek 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat.

Indokolás

Az 5. és 6. cikkben foglalt eljárások révén összegyűjtött adatok nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak jelentést kell benyújtania, amelyet szükség esetén 
felülvizsgálati javaslatokkal egészít ki.

Módosítás: 11
8. cikk

Az 1. cikkben előírt időpont előtt legalább 
egy évvel a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
higannyal kapcsolatos többoldalú 
tevékenységekről és tárgyalásokról, 
amelyben felméri különösen, hogy az e 
rendeletben előírt intézkedések időbeli és 
tárgyi hatálya mennyiben mutat összhangot 

Legkésőbb 2009. december 31-ig a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a higannyal 
kapcsolatos többoldalú tevékenységekről és 
tárgyalásokról, amelyben felméri különösen, 
hogy az e rendeletben előírt intézkedések 
mennyiben mutatnak összhangot a 
nemzetközi fejleményekkel.
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a nemzetközi fejleményekkel.

Módosítás: 12
8a. cikk (1) bekezdés (új)

A Bizottság és a tagállamok – elsősorban az 
érintett fejlődő országok és gazdaságilag 
átalakuló országok igényeit figyelembe véve 
– együttműködnek a technikai 
segítségnyújtás, ezen belül a képzés 
támogatásában, az infrastrukúra 
fejlesztése, az alternatív, higanymentes 
technológiákra való áttérés terén elért 
haladás előmozdítása és végső célként a 
higany és a higanyvegyületek 
felhasználásának és környezetbe való 
kijuttatásának fokozatos megszüntetése 
érdekében.

Indokolás

A higanyra vonatkozó kiviteli tilalom rövid távon jelentősen negatív hatással lehet a fejlődő 
országokra és az átalakuló gazdaságokra, ahol a higanyt még ma is alkalmazzák, például a 
kisüzemi aranybányászatban, és szükség van az EU segítségére a higanymentes 
technológiákra való áttérés előmozdítása érdekében. E módosítás szövege a veszélyes vegyi 
anyagok kiviteléről és behozataláról szóló rendeletre irányuló új javaslatból származik.

Módosítás: 13
8a. cikk (2) bekezdés (új)

A Bizottság és a tagállamok megfontolják 
azt is, hogy támogatást nyújtsanak a nem 
kormányzati szervezeteknek, amelyek már 
bizonyították különleges hatékonyságukat 
az ilyen jellegű szolgáltatások biztosítása 
terén. 

Indokolás

Megfontolandó lehet az is, hogy a segítségnyújtás az ilyen jellegű munkában már jelentős 
gyakorlati tapasztalatot felhalmozó nem kormányzati szervezeteken keresztül történjen.



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

HU

ELJÁRÁS

Cím A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása

Hivatkozások COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Illetékes bizottság ENVI

Véleményt nyilvánított
 A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma

INTA
14.11.2006

A vélemény előadója
 A kijelölés dátuma

Jens Holm
22.11.2006

Vizsgálat a bizottságban 27.2.2007

Az elfogadás dátuma 21.3.2007

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

16
11
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, 
Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis 
Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika 
Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-
Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 
Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata 
Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher


