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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis + Carl Schlyter

Ændringsforslag 25
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om eksportforbud og sikker 
oplagring af metallisk kviksølv

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om eksportforbud og sikker 
oplagring af metallisk kviksølv, 
cinnobermalm, kviksølvforbindelser og 
visse kviksølvholdige produkter

Or. en

Begrundelse

Der er kun eksportforbud mod allerede forbudte produkter (Papadimoulis).

Som følge af ændringerne til artikel 1 fra samme forslagsstiller og fra ordføreren (Schlyter).
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 26
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om eksportforbud og sikker 
oplagring af metallisk kviksølv

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om eksportforbud og sikker 
oplagring af metallisk kviksølv, 
cinnobermalm, calomel og visse 
kviksølvholdige produkter

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af artikel 1.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 27
Led 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
133 og 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Et dobbelt retsgrundlag er ikke berettiget. I overensstemmelse med Domstolens retspraksis 
bør der kun anvendes et dobbelt retsgrundlag, hvis det rent undtagelsesvis kan påvises, at 
retsakten på en og samme tid forfølger flere mål, uden at nogen af målene er sekundære og 
indirekte i forhold til de andre. Dette er ikke tilfældet her, da Kommissionen selv anfører i 
begrundelsen, at foranstaltningen er begrundet af målsætningen om beskyttelse af 
miljøkvaliteten såvel som beskyttelse af menneskers sundhed (artikel 175 i EF-traktaten), og 
ikke af samhandelsrelaterede overvejelser (artikel 133 i EF-traktaten).

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 28
Betragtning 1

(1) Kviksølvudslip er anerkendt som en 
trussel på globalt plan, der kræver en indsats 

Kviksølvudslip er anerkendt som en trussel 
på globalt plan, der kræver en indsats på 
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på nationalt, regionalt og globalt plan. lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan.

Or. pl

Begrundelse

Kviksølvudslip og den dermed forbundne trussel indvirker ikke blot på makroniveau, men 
også, og specielt, på mikroniveau. Lokale myndigheder er et afgørende led i 
affaldsforvaltningssystemet, da det i praksis er dem, der har ansvaret for sikker oplagring af 
affaldet, herunder farligt affald, som f.eks. kviksølv (jf. direktiv 75/442/EØF om affald og 
direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 29
Betragtning 3 a (ny)

(3 bis) Europaparlamentet og Rådet 
anerkender de miljømæssige og sociale 
problemer som følge af lukningen af 
kvikvølvminerne i Almadén (Spanien) og 
anbefaler, at der vedtages passende 
godtgørelsesforanstaltninger, således at der 
for det berørte område findes bæredygtige 
løsninger for miljøet, beskæftigelsen og de 
lokale økonomiske aktiviteter. Desuden 
anførte Europa-Parlamentet i sin 
beslutning af 14. marts 2006 om en 
fællesskabsstrategi for kviksølv1, at 
minerne ville være et sikkert 
oplagringssted for metallisk kviksølv.

__________________
1 EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 128.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise til Almadèn, som har haft en omfattende produktion af kviksølv i Den 
Europæiske Union, samt den beslutning, som Parlamentet vedtog med henblik på en 
overordnet evaluering af fællesskabsstrategien for kviksølv.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 30
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,
cinnobermalm og kviksølvklorid fra 
Fællesskabet bør forbydes for i væsentlig 
grad at reducere det globale udbud af 
kviksølv.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 1.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 31
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Import af metallisk kviksølv, 
cinnobermalm og calomel bør forbydes for 
at sikre bedre beskyttelse af 
folkesundheden og miljøet i Den 
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Importen af kviksølv bør forbydes for at minimere mængden af kvikvølv i Europa og for at 
tilskynde til nyttiggørelse af kviksølv fra affald og råmaterialer.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 32
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Af samme grund bør eksport af 
kviksølvholdige produkter, der allerede er, 
eller umiddelbart vil blive omfattet af et 
forbud mod markedsføring i Den 
Europæiske Union, ligeledes forbydes.
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Or. en

Begrundelse

Et forbud er mere korrekt, da noget kan være omfattet af regulativer uden at være forbudt..

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 33
Betragtning 6

(6) For at give mulighed for sikker oplagring 
af kviksølv, der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, er det hensigtsmæssigt 
at se bort fra artikel 5, stk. 3, litra a), i 
Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering 
af affald for visse typer deponeringsanlæg, 
og at erklære, at kriteriet i afsnit 2.4 i bilaget 
til Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. 
december 2002 om opstilling af kriterier og 
procedurer for modtagelse af affald på 
deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og 
bilag II i direktiv 1999/31/EF ikke gælder 
for oplagring, der ikke er underjordisk.

(6) I PARCOM-afgørelse 90/3 (Paris-
kommissionen vedrørende Forhindring af 
Landbaseret Havforurening) blåstemples 
målsætningen om en fuldstændig afvikling 
af brugen af kviksølvcellebaserede 
kloralkalianlæg senest i 2010. For at give 
mulighed for midlertidig sikker oplagring af 
kviksølv, der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, inden den endelige 
bortskaffelse heraf i ikke-flydende form er 
det hensigtsmæssigt at se bort fra artikel 5, 
stk. 3, litra a), i Rådets direktiv 1999/31/EF 
om deponering af affald for visse typer 
deponeringsanlæg, og at erklære, at kriteriet 
i afsnit 2.4 i bilaget til Rådets beslutning 
2003/33/EF af 19. december 2002 om 
opstilling af kriterier og procedurer for 
modtagelse af affald på deponeringsanlæg i 
henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 
1999/31/EF ikke gælder for oplagring af 
genfindeligt kviksølv over jorden.

Or. en

Begrundelse

Den kviksølvcellebaserede kloralkaliindustri tegner sig for langt de største lagre af kviksølv i 
EU.  Det er derfor vigtigt at henvise til udfasningen af kviksølvceller i kloralkaliindustrien 
inden for rammerne af PARCOM-afgørelsen 90/3. 

Metallisk kviksølv er flydende. Det bør gøres eksplicit, at oplagring af flydende kviksølv kun 
kan accepteres midlertidigt. En endelig bortskaffelse heraf kan kun ske, hvis stoffet har fast 
form. Inden for industrien udfoldes der bestræbelser på at give metallisk kviksølv en fast form, 
hvilket forventes at ske i løbet af få år.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 34
Betragtning 6 a (ny)

 (6a) For at sikre bedre beskyttelse af 
folkesundheden og miljøet bør kviksølv 
ikke endeligt bortskaffes i flydende form. 

Or. en

Begrundelse

Ved sikkerhedsvurderingen af underjordisk oplagring gøres det i beslutning 2003/33/EF 
klart, at der ved modtagelse af affald " på grund af den begrænsede levetid [ikke] bør tages 
hensyn til beholdere og til beklædning af de underjordiske hulrum, når langtidsrisikoen ved 
affaldsdeponering skal vurderes". Det er således indlysende, at endelig bortskaffelse af 
metallisk kviksølv i flydende form er uacceptabel. Med henblik på præcision bør dette klart 
angives i forordningen. Inden for industrien udfoldes der bestræbelser på at give metallisk 
kviksølv en fast form, hvilket forventes at ske i løbet af få år.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 35
Betragtning 7

(7) For at sikre en oplagring, der er 
sundheds- og miljømæssigt sikker, bør den 
sikkerhedsvurdering, der kræves i henhold 
til beslutning 2003/33/EF for underjordisk 
oplagring, suppleres med specifikke krav, 
og bør ligeledes gøres gældende for 
oplagring, der ikke er underjordisk.

(7) For at sikre en midlertidigoplagring, der 
er sundheds- og miljømæssigt sikker, bør 
den sikkerhedsvurdering, der kræves i 
henhold til beslutning 2003/33/EF for 
underjordisk oplagring, gøres gældende for 
oplagring af genfindeligt kviksølv over 
jorden.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringen af artikel 3 af samme forslagsstiller. 
Oplagring af flydende kviksølv i miner indebærer risiko for de facto at blive ensbetydende 
med endelig oplagring. Dette ville ikke være acceptabelt og ville være i modstrid med 
sikkerhedsbestemmelserne i direktivet om deponering af affald. Oplagring bør kun være 
midlertidig og kun finde sted, hvis der er tale om genfindeligt kviksølv over jorden.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 36
Betragtning 7 a (ny)

 Kloralkaliindustrien bør sende alle 
relevante data vedrørende nedlæggelse 
kviksølvceller i deres anlæg til 
Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater for 
at fremme håndhævelse af forordningen.  
Industrisektoren, der får kviksølv, som 
nyttiggøres fra rensning af naturgas eller 
som biprodukt fra non-ferro minedrift og 
smeltning, bør ligeledes fremsende 
relevante data til Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater.  Kommissionen bør 
offentliggøre disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Kloralkaliindustrien har forpligtet sig til frivilligt at give Kommissionen oplysninger om 
nedlæggelsen af kviksølvceller. Disse oplysninger er imidlertidig afgørende for at kunne sikre 
håndhævelsen af forordningen og bør derfor indgå heri. Det samme bør være gældende for de 
øvrige industrisektorer, der modtager kviksølv. Oplysningerne bør fremsendes til 
Kommissionen og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med forordningen om aktindsigt for fællesskabsinstitutioner 
i miljøspørgsmål.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 37
Betragtning 8

(8) Det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge 
en informationsudveksling for at vurdere det 
potentielle behov for supplerende 
foranstaltninger i forbindelse med eksport og
oplagring af kviksølv, jf. dog traktatens 
konkurrenceregler, navnlig artikel 81.

(8) Det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge 
en informationsudveksling med alle 
interessenter for at vurdere det potentielle 
behov for supplerende foranstaltninger i 
forbindelse med import, eksport, midlertidig
oplagring og endelig bortskaffelse af 
kviksølv, dets forbindelser og 
kviksølvholdige forbindelser, jf. dog 
traktatens konkurrenceregler, navnlig artikel 
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81.

Or. en

Begrundelse

Alle interessenter bør deltage i informationsudvekslingen med henblik på det potentielle 
behov for supplerende foranstaltninger. Dette gælder ligeledes import og endelig 
bortskaffelse af kviksølv, samt bestemmelser om kviksølvforbindelser og kviksølvholdige 
produkter.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 38
Betragtning 9

(9) Medlemsstaterne bør indgive oplysninger 
om de godkendelser, de udsteder til 
oplagringsanlæg, samt om anvendelsen og 
markedsvirkningerne af retsakten, for at der 
til sin tid kan foretages en vurdering af 
instrumentet.

(9) Medlemsstaterne bør indgive oplysninger 
om de godkendelser, de udsteder til 
midlertidige oplagringsanlæg, samt om 
anvendelsen og markedsvirkningerne af 
retsakten, for at der til sin tid kan foretages 
en vurdering af instrumentet.

Or. en

Begrundelse

Det bør eksplicit anføres, at oplagring af kviksølv kun kan være midlertidig.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 39
Betragtning 12

(12) Forordningen indeholder et 
handelsrelateret aspekt såvel som aspekter 
af miljøpolitisk art. Artikel 1 vedrører 
handelsaspektet og er derfor baseret på 
traktatens artikel 133, medens de andre 
artikler er baseret på artikel 175, stk. 1.

(12) Forordningens sigte er et ønske om at 
beskytte folkesundheden og miljøet.

Or. en
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Begrundelse

Et dobbelt retsgrundlag er ikke berettiget. For det første anfører Kommissionen selv, at 
foranstaltningen er begrundet af målsætnigen om beskyttelse af folkesundheden og miljøet 
(artikel 175) og ikke af samhandelsrelaterede overvejelser overvejelser (artikel 133). For det 
andet er henvisningen til Domstolens nylige dom vedrørende Rotterdam-konventionen som 
forsvar for det dobbelte retsgrundlag ikke berettiget. Med Rotterdam-konventionen indføres 
en handelsordning, mens nærværende forordning indfører et handelsforbud, hvilket er en 
ganske anden sag.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 40
Betragtning 12

(12) Forordningen indeholder et 
handelsrelateret aspekt såvel som aspekter af 
miljøpolitisk art. Artikel 1 vedrører 
handelsaspektet og er derfor baseret på 
traktatens artikel 133, medens de andre 
artikler er baseret på artikel 175, stk. 1.

(12) Forordningen indeholder et 
handelsrelateret aspekt såvel som aspekter 
vedrørende miljøpolitik og 
sundhedsbeskyttelse. Artikel 1 vedrører 
handelsaspektet og er derfor baseret på 
traktatens artikel 133, medens de andre 
artikler er baseret på artikel 175, stk. 1.

Or. pl

Begrundelse

Sundhedsbeskyttelsespolitik er lige så vigtig som miljøbeskyttelse i nærværende forordning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 41
Betragtning 13

(13) Målet med at mindske udsættelsen for 
kviksølv gennem et eksportforbud og en 
forpligtelse til oplagring kan ikke i 
tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne i 
betragtning af virkningerne for 
varebevægelserne og det fælles markeds 
funktion såvel som kviksølvforureningens 
grænseoverskridende art og kan derfor kun 

(13) Målet med at mindske udsættelsen for 
kviksølv gennem et eksportforbud og en 
midlertidig forpligtelse til oplagring inden 
den endelige bortskaffelse heraf i fast form 
kan ikke i tilstrækkelig grad nås af 
medlemsstaterne i betragtning af 
virkningerne for varebevægelserne og det 
fælles markeds funktion såvel som 
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nås på fællesskabsplan. Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

kviksølvforureningens grænseoverskridende 
art og kan derfor kun nås på fællesskabsplan. 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

Or. en

Begrundelse

Metallisk kviksølv er flydende. Det bør gøres eksplicit, at oplagring af flydende kviksølv kun 
kan accepteres midlertidigt. En endelig bortskaffelse heraf kan kun ske, hvis stoffet har fast 
form. Inden for industrien udfoldes der bestræbelser på at give metallisk kviksølv en fast form, 
hvilket forventes at ske i løbet af få år.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 42
Artikel 1

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 
fra den 1. juli 2011.

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 
fra den 1. januar 2008.

Or. de

Begrundelse

Jo længere indførelsen af forbudet mod kviksølv bliver udskudt, desto mere kviksølv kan der 
eksporteres.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 43
Artikel 1

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 
fra den 1. juli 2011.

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser med en 
kviksølvkoncentration på over 5 vægt-% 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes fra den 
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1. juli 2008.

Or. en

Begrundelse

Kviksølv og forbindelser hermed er meget giftige for mennesker og dyr. Kviksølvforbindelser 
med et kviksølvindhold på mere end 5 %, samt cinnobermalm bør ligeledes omfattes af 
forbudet for at undgå indirekte eksport af kviksølv. 

De største kviksølvlagre findes i kloralkaliindustrien. I henhold til PARCOM-afgørelsen 90/3 
skal kviksølvceller inden for denne sektor afvikles senest i 2010. Det vil næsten være kynisk at 
vente med at indføre eksportforbudet indtil 2011, det dette ville give mulighed for at 
eksportere alt kviksølv, som er afviklet før den dato, alt for ofte med katastrofale følger i 
tredjelande (f.eks. guldminedrift i åbne brud).

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og, Åsa Westlund

Ændringsforslag 44
Artikel 1

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 
fra den 1. juli 2011.

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser med en 
kviksølvkoncentration på over 1 vægt-%
(Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes fra den 
1. juli 2008.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen bør ligeledes omfatte et eksportforbud for cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser. Kviksølv er et af de farligste metalliske elementer, og da EU er verdens 
største eksportør af kviksølv, bør forbudet træde i kraft snarest muligt, og senest den 1. juli 
2008.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 45
Artikel 1

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og calomel (CAS RN 10112-
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fra den 1. juli 2011. 91-1) forbydes fra den 1. juli 2010.

Or. en

Begrundelse

For at begrænse eksporten af kviksølv, bør eksport af cinnober ligeledes forbydes. 
Omdannelsen af metallisk kviksølv til kviksølvklorid er billig og let at gennemføre, og 
kviksølvklorid kan let forarbejdes til metallisk kviksølv uden for EU, så derfor bør eksport af 
kviksølvklorid ligeledes forbydes.

I Europa-Parlamentets beslutning om en fællesskabsstrategi for kviksølv (2005/2050(INI)), 
der blev vedtaget i marts 2006 kræves et eksportforbud fra 2010.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 46
Artikel 1

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes 
fra den 1. juli 2011.

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv, cinnober og kviksølvforbindelser
(Hg, CAS RN 7439-97-6) forbydes fra den 
1. januar 2010.

Or. en

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og, Åsa Westlund

Ændringsforslag 47
Artikel 1 a (ny)

Eksport af kviksølvholdige produkter, der 
ikke må markedsføres i EU, forbydes fra og 
med den 1. juli 2008.

Or. en

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 48
Artikel 1 a (ny)
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Eksport af kviksølvholdige produkter, der 
ikke må markedsføres i EU, forbydes fra og 
med den 1. januar 2009.

Or. en

Begrundelse

Same formulation as in the Measuring equipment Directive.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 49
Artikel 1 a (ny)

Eksport af kviksølvholdige produkter, der 
ikke må sælges eller distribueres i EU, 
forbydes fra og med den 1. januar 2010.

Or. en

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 50
Artikel 1 a (ny)

Import til Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser med 
en kviksølvkoncentration på over 5 vægt-% 
forbydes fra den 1.juli 2008.

Or. en

Begrundelse

Eksportforbudet bør suppleres af et lignende importforbud på samme tid. 

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 51
Artikel 1 b (ny)
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 Import til Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser 
forbydes fra den 1. januar 2010.

Or. en

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 52
Artikel 1 a (ny)

Import til Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og calomel (CAS RN 10112-
91-1) forbydes fra den 1. juli 2010.
Medlemsstaterne bør opfylde deres egne 
kviksølvbehov via nyttiggørelse af kviksølv 
fra affald og råmaterialer.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod import af kviksølv vil sikre, at EU's  kviksølvbehov dækkes via nyttiggørelse af 
kviksølv fra affald og råmaterialer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 53
Artikel 2

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv fra rensning af 
naturgas og kviksølv som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres på en 
måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet.

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, eller som udvindes af 
cinnobermalm, kviksølv nyttiggjort fra 
rensning af naturgas og kviksølv nyttiggjort 
som biprodukt fra non-ferro minedrift og 
smeltning oplagres midlertidigt, forud for 
den endelige bortskaffelse heraf i fast form, 
på en måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet.
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Or. en

Begrundelse

Der er allerede blevet udvundet væsentlige mængder cinnobermalm, som imidlertid endnu 
ikke er blevet forarbejdet yderligere. For at undgå tilførsel af yderligere kviksølv til markedet, 
som stammer fra udvinding af kviksølv fra malm, bør oplagringsforpligtelsen udvides til at 
omfatte denne form for kviksølv. 

Metallisk kviksølv er flydende. Det bør gøres eksplicit, at oplagring af flydende kviksølv kun 
kan accepteres midlertidigt. En endelig bortskaffelse heraf kan kun ske, hvis stoffet har fast 
form. Inden for industrien udfoldes der bestræbelser på at give metallisk kviksølv en fast form, 
hvilket forventes at ske i løbet af få år.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og, Åsa Westlund

Ændringsforslag 54
Artikel 2

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv fra rensning af 
naturgas og kviksølv som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres på en 
måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet.

Fra datoen i artikel 1 skal medlemsstaterne 
sikre, at metallisk kviksølv, der ikke længere 
anvendes i kloralkaliindustrien, eller som 
udvindes af cinnobermalm, kviksølv
nyttiggjort fra rensning af naturgas og 
kviksølv nyttiggjort som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres og 
endeligt bortskaffes inden for Fællesskabet
på en måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet, i passende faciliteter, 
som er egnede til formålet, ledsaget af en 
sikkerhedsvurdering og den relevante 
godkendelse, i henhold til nærværende 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Den teknologi, der kræves for at opnå en sikker bortskaffelse af flydende kviksølv, eksisterer 
endnu ikke inden for industrien. Derfor bør oplagring af flydende kviksølv kun være 
midlertidig på nuværende tidspunkt. Så snart teknologien findes, skal det midlertidigt 
oplagrede kviksølv endeligt bortskaffes på sikker vis inden for Fællesskabet. 
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 55
Artikel 2

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv fra rensning af 
naturgas og kviksølv som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres på en 
måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet.

Fra datoen i artikel 1 skal medlemsstaterne 
sikre, at metallisk kviksølv, der ikke længere 
anvendes i kloralkaliindustrien, eller som 
udvindes af cinnobermalm, kviksølv
nyttiggjort fra rensning af naturgas og 
kviksølv nyttiggjort som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres og 
endeligt bortskaffes inden for Fællesskabet
på en måde, der uden ændringer i tilstand og 
koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet, i passende faciliteter, 
som er egnede til formålet, ledsaget af en 
sikkerhedsvurdering og den relevante 
godkendelse, i henhold til nærværende 
forordning.

Inden noget andet alternativ overvejes, bør 
det undersøges, om der er mulighed for at 
udpege et centralt og sikkert oplagringssted 
for de eksisterende metalliske 
kviksølvbeholdninger eller metallisk 
kviksølv, som stammer fra industrien i hele 
Europaoplag.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag til opfyldelse af de bestemmelser, som Europa-Parlamentet vedtog i sin 
beslutning af 14. marts 2006 om en fællesskabsstrategi for kviksølv.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 56
Artikel 2

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv fra rensning af 
naturgas og kviksølv som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning oplagres på en 
måde, der uden ændringer i tilstand og 

Fra datoen i artikel 1 skal metallisk kviksølv, 
der ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv fra rensning af 
naturgas og kviksølv som biprodukt fra non-
ferro minedrift og smeltning transporteres 
og oplagres på en måde, der uden ændringer 
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koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet.

i tilstand og koncentration er sikker for
menneskets sundhed og miljøet.

Or. pl

Begrundelse

I mange tilfælde er både oplagring og transport under behørige sikkerhedsforanstaltninger en 
integreret del af procedurerne inden for kloralkaliindustrien, samt i forbindelse med 
udvinding og smeltning af kviksølv for bl.a. at minimere den negative indvirkning heraf på 
miljøet og folkesundheden.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez og, Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 57
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Inden noget andet alternativ overvejes, bør 
det undersøges, om der er mulighed  for at 
bruge Almadén som et sikkert 
oplagringssted for de eksisterende 
metalliske kviksølvbeholdninger eller 
metallisk kviksølv, som stammer fra 
industrien i hele Europa, men ikke 
kviksølvholdige artikler, der er blevet til 
affald, og dermed gøre brug af de 
infrastrukturer samt den lokale 
arbejdskraft og teknologiske viden, som 
allerede findes på stedet.

Or. es

Begrundelse

Kviksølvet bør oplagres på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med normerne for en 
sund langfristet miljøforvaltning. Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning om en 
fællesskabsstrategi for kviksølv, at "der skal tages højde for muligheden for at bruge Almadén 
som et sikkert oplagringssted for de eksisterende metalliske kviksølvbeholdninger eller 
metallisk kviksølv, som stammer fra industrien i hele Europa, men ikke kviksølvholdige 
artikler, der er blevet til affald, og dermed gøre brug af de infrastrukturer samt den lokale 
arbejdskraft og teknologiske viden, som allerede findes i Almadén".
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 58
Artikel 2 a (ny)

Endelig bortskaffelse af kviksølv i flydende 
form forbydes.

Or. en

Begrundelse

Ved sikkerhedsvurderingen af underjordisk oplagring gøres det i beslutning 2003/33/EF 
klart, at der ved modtagelse af affald " på grund af den begrænsede levetid [ikke] bør tages 
hensyn til beholdere og til beklædning af de underjordiske hulrum, når langtidsrisikoen ved 
affaldsdeponering skal vurderes". Det er således indlysende, at endelig bortskaffelse af 
metallisk kviksølv i flydende form er uacceptabel. Med henblik på præcision bør dette klart 
angives i forordningen. Inden for industrien udfoldes der bestræbelser på at give metallisk 
kviksølv en fast form, hvilket forventes at ske i løbet af få år.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 59
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 
1999/31/EF kan metallisk kviksølv, der 
anses som affald, oplagres indesluttet i en 
hensigtsmæssig beholder på en af følgende 
måder:

1. Uanset artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 
1999/31/EF oplagres metallisk kviksølv, der 
anses som affald, midlertidigt indesluttet i 
en hensigtsmæssig beholder:

a) i en underjordisk saltmine, der er egnet 
til affaldsdeponering

udgår

b) på et anlæg, der udelukkende er bestemt 
til og udstyret med henblik på midlertidig 
oplagring af metallisk kviksølv inden den 
endelige bortskaffelse heraf.

på et anlæg over jorden, der udelukkende er 
bestemt til og udstyret med henblik på 
midlertidig oplagring af metallisk kviksølv i 
genfindelig form inden den endelige 
bortskaffelse heraf i fast form.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, om Kommissionen vil tillade oplagring eller endelig bortskaffelse af metallisk 
kviksølv i underjordiske saltminer. Alt for ofte bliver oplagring i miner i realiteten permanent. 
Ude af øje - ude af sind! Endelig bortskaffelse af flydende kviksølv i miner er imidlertid 
uacceptabel og er i klar modstrid med beslutning 2003/33/EC, der gør det klart, at der ved 
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modtagelse af affald " på grund af den begrænsede levetid [ikke] bør tages hensyn til 
beholdere og til beklædning af de underjordiske hulrum, når langtidsrisikoen ved 
affaldsdeponering skal vurderes".

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 60
Artikel 3, stk. 1, litra a

a) i en underjordisk saltmine, der er egnet til 
affaldsdeponering

a) i et underjordisk anlæg, der er egnet til 
deponering af kviksølv

Or. en

Begrundelse

Det kan være umuligt at oplagre kviksølvaffald i en saltmine, men andre faciliteter som f. eks.  
anhydrit- eller kviksølvminer kan være tilgængelige og formålstjenlige; der kræves mere 
fleksibilit for at kunne udnytte disse muligheder.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 61
Artikel 3, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) i et anlæg, som ifølge direktivet om om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (96/61/EF), som er godkendt til 
fremstilling af klor (punkt 4.2a i bilag I til 
dette direktiv) og udstyret, som en del af det 
godkendte anlæg, til midlertidig oplagring 
af metallisk kviksølv indtil den endelige 
bortskaffelse heraf.

Or. en

Begrundelse

Chlor-alkali plants will need to be able store mercury on site until completion of their 
conversion to non-mercury production, whilst ensuring decommissioned tanks are mercury-
free and to top up the continuing mercury cells.  Further, if suitable underground sites prove 
unavailable, the only other feasible option will be to store the waste mercury above-ground, 
at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
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(96/61/EC), but there are issues as to how long the mercury could remain there.  An 
additional derogation is therefore needed, to allow waste mercury to be stored at another 
type of dedicated facility for more than a year.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 62
Artikel 3, stk. 2

2. Uanset artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1013/20061 kan de kompetente 
bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder 
ikke gøre indsigelse mod overførsler af 
metallisk kviksølv, der anses for affald, med 
den begrundelse, at den planlagte overførsel 
eller bortskaffelse ikke ville være i 
overensstemmelse med de foranstaltninger, 
der er truffet med henblik på at iværksætte 
principperne om nærhed, prioritering af 
nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet.

2. Uanset artikel 11, stk. 1, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1013/20062 kan de kompetente 
bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder 
ikke gøre indsigelse mod overførsler af 
metallisk kviksølv, der anses for affald, og 
som skal oplagres midlertidig, med den 
begrundelse, at den planlagte overførsel ikke 
ville være i overensstemmelse med de 
foranstaltninger, der er truffet med henblik 
på at iværksætte principperne om nærhed, 
prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig 
egenkapacitet.

Or. en

Begrundelse

Metallisk kviksølv bør kun endeligt bortskaffes i fast form. Solidificering af kviksølv vil først 
være mulig om nogle år. Indtil da kan metallisk kviksølv kun overføres til midlertidig 
oplagring. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 63
Artikel 4, stk. 1

1. Den sikkerhedsvurdering, der skal 
foretages i henhold til beslutning 
2003/33/EF i forbindelse med oplagring i 
en underjordisk saltmine, der er egnet til 
affaldsoplagring, skal navnlig omfatte de 
yderligere risici, der følger af arten og 

udgår

  
1 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1
2 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1
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langtidsopførslen af metallisk kviksølv og 
indeslutningen heraf.

Or. en

Begrundelse

Alt for ofte bliver oplagring i miner i realiteten permanent. Ude af øje - ude af sind! Endelig 
bortskaffelse af flydende kviksølv i miner er imidlertid uacceptabel og er i klar modstrid med 
beslutning 2003/33/EC, der gør det klart, at der ved modtagelse af affald " på grund af den 
begrænsede levetid [ikke] bør tages hensyn til beholdere og til beklædning af de 
underjordiske hulrum, når langtidsrisikoen ved affaldsdeponering skal vurderes". I lyset af 
forbudet mod endelig bortskaffelse af en sådan art er det ikke nødvendigt at tilpasse 
sikkerhedsvurderingen i beslutning 2003/33/EF.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 64
Artikel 4, stk. 2

2. Der skal foretages en 
sikkerhedsvurdering, der giver samme 
miljøbeskyttelsesniveau som ved beslutning 
2003/33/EF, og som forelægges den 
kompetente myndighed i forbindelse med 
midlertidig oplagring i et anlæg, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på oplagring af metallisk kviksølv.

2. Der skal foretages en 
sikkerhedsvurdering, der giver samme 
miljøbeskyttelsesniveau som ved beslutning 
2003/33/EF, og som forelægges den 
kompetente myndighed i forbindelse med 
midlertidig oplagring i et anlæg over jorden, 
der udelukkende er bestemt til og udstyret 
med henblik på midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv i genfindelig form.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at midlertidig oplagring af metallisk kviksølv kun kan ske over jorden, 
og kun hvis det drejer sig om kviksølv i genfindelig form, således at det senere kan endelig 
bortskaffes efter solidificering.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 65
Artikel 4, stk. 2
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2. Der skal foretages en 
sikkerhedsvurdering, der giver samme 
miljøbeskyttelsesniveau som ved beslutning 
2003/33/EF, og som forelægges den 
kompetente myndighed i forbindelse med 
midlertidig oplagring i et anlæg, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på oplagring af metallisk kviksølv.

2. Der skal foretages en 
sikkerhedsvurdering, der giver samme 
sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau som 
ved beslutning 2003/33/EF, og som 
forelægges den kompetente myndighed i 
forbindelse med midlertidig oplagring i et 
anlæg, der udelukkende er bestemt til og 
udstyret med henblik på oplagring af 
metallisk kviksølv.

Or. pl

Begrundelse

Sundhedsbeskyttelsespolitikken er lige så vigtig som miljøpolitikken i denne forordning. 
Sikkerhedsvurderingen bør derfor ligeledes omfatte kviksølvs indvirkning på sundheden. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 66
Artikel 4, stk. 3

3. Den godkendelse, der henvises til i artikel 
8 og 9 i direktiv 1999/31/EF for 
underjordiske saltminer eller anlæg, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på midlertidig oplagring af metallisk 
kviksølv, omfatter krav om regelmæssige 
visuelle inspektioner af beholderne og 
installering af hensigtsmæssigt 
dampdetektionsudstyr til at detektere 
eventuelle udslip.

3. Den godkendelse, der henvises til i artikel 
8 og 9 i direktiv 1999/31/EF for et anlæg 
over jorden, der udelukkende er bestemt til 
og udstyret med henblik på midlertidig 
oplagring af metallisk kviksølv, omfatter 
krav om regelmæssige visuelle inspektioner 
af beholderne og installering af 
hensigtsmæssigt dampdetektionsudstyr til at 
detektere eventuelle udslip. Kviksølv skal 
have en genfindelig form med henblik på 
sikker endelig bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

Metallisk kviksølv bør ikke oplagres midlertidigt i underjordiske saltminer. Det bør kun 
oplagres i genfindelig form i et dertil indrettet anlæg over jorden med henblik på senere 
endelig bortskaffelse efter solidificering.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 67
Artikel 4, stk. 3

3. Den godkendelse, der henvises til i artikel 
8 og 9 i direktiv 1999/31/EF for 
underjordiske saltminer eller anlæg, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på midlertidig oplagring af metallisk 
kviksølv, omfatter krav om regelmæssige 
visuelle inspektioner af beholderne og 
installering af hensigtsmæssigt 
dampdetektionsudstyr til at detektere 
eventuelle udslip.

3. Den godkendelse, der henvises til i artikel 
8 og 9 i direktiv 1999/31/EF for 
underjordiske saltminer eller anlæg, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på midlertidig oplagring af metallisk 
kviksølv, omfatter krav om vedvarende 
visuel og analytisk kontrol af beholderne og 
installering af hensigtsmæssigt 
dampdetektionsudstyr til at detektere 
eventuelle udslip.

Or. es

Begrundelse

Kontrollen i oplagringsanlæggene skal være  kontinuerlig. En periodisk kontrol er ikke 
acceptabel. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 68
Artikel 4 a (ny)

Artículo 4 bis
Under den midlertidige oplagring skal 
ansvaret ligge hos ejeren af 
oplagrinsanlægget. Medlemsstaterne 
opretter en fond for at sikre, at der 
eksisterer tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til opretholdelse af den 
midlertidige oplagring og til en sikker 
endelig bortskaffelse af kviksølvet. Fonden 
oprettes ved hjælp af et finansielt bidrag 
fra kloralkalisektoren, som svarer til den 
mængde kviksølv, der sendes til midlertidig 
oplagring. Desuden bidrager industrier, 
som sender metallisk kviksølv, der 
fremkommer som biprodukt fra rensning 
af naturgas, er nyttiggjort fra affald eller 
fremkommer som biprodukt fra brydning 
og smeltning af non-ferro metaller, til 
oplagring, proportionalt til denne fond. 
Når kviksølvet sendes til endelig 
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bortskaffelse, overtager medlemsstaterne, i 
henhold til artikel 5, det administrative og 
finansielle ansvar for bortskaffelsen.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag til opfyldelse af de bestemmelser, som Europa-Parlamentet vedtog i sin 
beslutning af 14. marts 2006 om en fællesskabsstrategi for kviksølv.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 69
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Under den midlertidige oplagring skal 
ansvaret for sikker oplagring ligge hos 
ejeren af oplagringsanlægget. 
Medlemsstaterne opretter en fond for at 
sikre, at der eksisterer tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til en sikker endelig 
bortskaffelse af kviksølvet. Fonden oprettes 
udelukkende ved hjælp af bidrag fra 
kloralkaliindustrien, som svarer til den 
mængde kviksølv, der sendes til midlertidig 
oplagring. Når kviksølvet sendes til endelig 
bortskaffelse i fast form, overtager 
medlemsstaterne det administrative ansvar 
for bortskaffelsen.

Or. en

Begrundelse

In line with the polluter pays principle, the financial responsibility of the safe final disposal 
should lie with the producers of the mercury waste.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 70
Artikel 4 b (ny)
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Article 4b

1. De berørte virksomheder inden for 
kloralkaliindustrien sender følgende 
oplysninger vedrørende afviklingen af 
kviksølv i et givet år til Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater: 

- det bedst mulige overslag over den 
samlede kviksølv, der fortsat er i brug

- den mængde kviksølv, der nyttiggøres 
ved lukning eller omstilling af 
kloralkalianlæg

- den mængde kviksølv, der sendes til 
særskilte anlæg til midlertidig oplagring

- adresse og kontaktoplysninger for alle 
oplagringsanlæg

- overførsel til andre kloralkalianlæg i 
Den Europæiske Union med henblik på 
drift af tilbageværende celler

- den mængde kviksølv, der er 
midlertidigt oplagret under den 
oprindelige ejers ansvar, med henblik 
på drift af tilbageværende celler.

2. De berørte virksomheder i 
industrisektoren, der får kviksølv, som 
nyttiggøres fra rensning af naturgas eller 
som biprodukt fra non-ferro minedrift og 
smeltning,  fremsender følgende data 
vedrørende kviksølv, der modtages i et givet 
år, til Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater: 
- den mængde kviksølv, der modtages
- den mængde kviksølv, der er sendt til 

særskilte anlæg med henblik på 
midlertidig oplagring

- adresse og kontaktoplysninger for alle 
oplagringsanlæg.

-
3. De berørte virksomheder fremsender de i 
stk. 1 eller 2 omhandlede oplysninger, 
første gang senest den 31. maj ...*, og 
derefter hvert år før den 31. maj.
4. Kommissionen offentliggør 
oplysningerne i stk. 3 i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1367/2006.
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* Året efter forordningens ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Kloralkaliindustrien har forpligtet sig til frivilligt at give Kommissionen oplysninger om 
nedlæggelsen af kviksølvceller. Disse oplysninger er imidlertidig afgørende for at kunne sikre 
håndhævelsen af forordningen og bør derfor indgå heri. Det samme bør være gældende for de 
øvrige industrisektorer, der modtager kviksølv. Oplysningerne bør fremsendes til 
Kommissionen og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med forordningen om aktindsigt for fællesskabsinstitutioner 
i miljøspørgsmål.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 71
Artikel 5

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte industrier.

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte parter senest 
den 30. juni 2010..

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 informationsudveksling behandler 
navnlig behovet for at udvide 
oplagringsforpligtelsen til metallisk kviksølv 
fra andre kilder og for at fastsætte tidsfrister, 
hvad angår oplagring i en underjordisk 
mine eller i et anlæg over jorden, der 
udelukkende er bestemt til og udstyret med 
henblik på midlertidig oplagring af metallisk 
kviksølv. 

I forbindelse med denne 
informationsudveksling analyseres 
resultaterne af undersøgelsen af, hvorvidt 
Almadén er et sikkert oplagringssted for de 
eksisterende reserver af metallisk kviksølv 
eller metallisk kviksølv som biprodukt fra 
den europæiske industri i 
overensstemmelse med artikel 2.

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslag til opfyldelse af de bestemmelser, som Europa-Parlamentet vedtog i sin 
beslutning af 14. marts 2006 om en fællesskabsstrategi for kviksølv.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 72
Artikel 5

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte industrier.

Kommissionen tilrettelægger en 
regelmæssig informationsudveksling 
mellem medlemsstaterne og de berørte 
aktører mindst en gang om året. Den første 
informationsudveksling skal afholdes inden 
den 30. juni 2009.

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 informationsudveksling behandler 
navnlig behovet for at udvide 
eksportforbuddet til kviksølvforbindelser 
med en kviksølvkoncentration på under 5 
vægt-%, samt for at udvide den midlertidige 
oplagringsforpligtelse til metallisk kviksølv 
fra andre kilder, for at fastsætte tidsfrister, 
hvad angår oplagring i et anlæg over jorden, 
der udelukkende er bestemt til og udstyret 
med henblik på midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv i genfindelig form og 
med henblik på endelig bortskaffelse af 
kviksølv i fast form. 

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at informationsudvekslingen er en kontinuerlig proces, i forbindelse med 
hvilken der primært bør fokuseres på spørgsmål, der endnu ikke er omfattet af denne 
forordning. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez og, Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 73
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

I forbindelse med denne 
informationsudveksling analyseres 
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resultaterne af undersøgelsen af, hvorvidt 
Almadén er et sikkert oplagringssted for de 
eksisterende reserver af metallisk kviksølv
eller metallisk kviksølv som biprodukt fra 
den europæiske industri i 
overensstemmelse med artikel 2.

Or. es

Begrundelse

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 74
Artikel 5 a (ny)

Medlemsstaterne tilsender hvert år fra og 
med1 Kommissionen alle relevante 
oplysninger vedrørende kviksølv, herunder 
navnlig:
a) den anslåede samlede mængde kviksølv, 
der stadig er i brug
b) mængden af nyttiggjort kviksølv fra 
nedlagte eller omstillede kloralkalianlæg
c) den mængde kviksølv, som er sendt til de 
enkelte oplagringsanlæg
d) location and contact details for all 
storage facilities;
e) overførsler af kviksølv til andre 
kloralkalianlæg i EU med henblik på drift 
af celler, som stadig er i brug
e) den mængde kviksølv, som oplagres 
midlertidigt under den oprindelige ejers 
ansvar med henblik på drift af celler, som 
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stadig er i brug.
1 Et år efter forordningens ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Det er af hensyn til overvågningen af forordningens anvendelse og den sikre oplagring af 
kviksølv vigtigt, at Kommissionen får disse oplysninger. Bestemmelserne vedrørende 
kloralkaliindustriens frivillige forpligtelse til at give Kommissionen oplysninger er hermed 
medtaget i selve forordningen. Den frivillige aftale er derfor ikke længere nødvendig.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 75
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 giver senest den 30. 
november 2012 Kommissionen detaljerede 
oplysninger om deres anvendelse af og 
handel med kviksølv, cinnobermalm og 
calomel. De underretter Kommissionen om 
anvendelsen og markedsvirkningerne af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger i en koncis rapport senest et år 
efter medlemsstaternes indgivelse heraf. 
Hvis Kommissionen anmoder herom, 
meddeler medlemsstaterne disse oplysninger 
tidligere end fristen anført i første punktum. 

Or. en

Begrundelse

Inden forbuddet er det nødvendigt, at alle interesserede part så hurtigt som muligt får 
information om processen i forbindelse med forbuddet.

Amendment by Thomas Ulmer

Ændringsforslag 76
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne underretter senest den 2. Medlemsstaterne underretter senest den 
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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. 

31. december 2011 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. 

Or. de

Begrundelse

I overensstemmmelse med det første ændringsforslag skal alle informationer indsendes 
tidligere.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og, Åsa Westlund

Ændringsforslag 77
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 underretter senest den 
30. november 2011 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. 

Or. en

Begrundelse

Hvis eksportforbuddet kan træde i kraft allerede i 2008, er der ingen grund til at vente med 
medlemsstaternes forpligtelse til at informere Kommissionen.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 78
Artikel 6, stk. 3

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter mindst følgende: 

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter mindst følgende: 

a) mængder, priser, oprindelsesland og udgår
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bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, der ankommer til 
eller forlader Fællesskabet
b) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, der forhandles på 
tværs af grænserne inden for Fællesskabet.

mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser med en 
kviksølvkoncentration på over 5 vægt-%, 
der forhandles på tværs af grænserne inden 
for Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Stk. 3, litra a): Rettelse af en teknisk fejl i Kommissionens forslag: i lyset af det foreslåede 
forbud mod eksport af metallisk kviksølv giver det ingen mening at kræve, at medlemsstaterne 
skal rapportere om metallisk kviksølv, der forlader Fællesskabet. Hvis bl.a. ordførerens 
ændringsforslag om et importforbud vedtages, er der tilsvarende intet behov for at rapportere 
om metallisk kviksølv, der ankommer til Fællesskabet. 

Stk. 3, litra b): Udvidelse af rapporteringens omfang på linje med udvidelsen af 
eksportforbuddets omfang.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 79
Artikel 6, stk. 3

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter mindst følgende:

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter mindst følgende:

a) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, der ankommer til eller 
forlader Fællesskabet

a) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
calomel, der ankommer til eller forlader 
Fællesskabet

b) mængder, priser, oprindelsesland og
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, der forhandles på 
tværs af grænserne inden for Fællesskabet.

b) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
calomel, der forhandles på tværs af 
grænserne inden for Fællesskabet.

Or. en
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Begrundelse

Følge af ændringsforslaget til artikel 1.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og, Åsa Westlund

Ændringsforslag 80
Artikel 6, stk. 3, litra b

b) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, der forhandles på 
tværs af grænserne inden for Fællesskabet.

b) mængder, priser, oprindelsesland og 
bestemmelsesland samt tilsigtet anvendelse 
af metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser med en 
kviksølvkoncentration på over 5 vægt-%, 
der forhandles på tværs af grænserne inden 
for Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Eksportforbuddet i lovgivningen bør også omfatte cinnobermalm og kviksølvforbindelser.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso + María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Ændringsforslag 81
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen foretager seks måneder 
før eksportforbuddets ikrafttrædelse i 
henhold til artikel 1 en vurdering af 
effektiviteten og virkningerne af de 
kompenserende foranstaltninger, der er 
truffet for at give det område, der er berørt 
af kviksølvminernes lukning, mulighed for 
at finde alternative løsninger, som er 
økonomisk og socialt gennemførlige.

Or. es

Begrundelse

El texto de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio COM(2005)0020 ya dejaba de 
manifiesto que:“La Comisión es sabedora de la importancia histórica, económica y social de 
la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana.
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Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo”.

En el mismo sentido se expresa la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 
14 de marzo de 2006 sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio que reconocía el 
sacrificio que, como consecuencia de esta estrategia, realiza la Comarca de Almadén y 
recomendaba a la Comisión “que se adopten medidas adecuadas de compensación, 
debidamente financiadas por la Comisión, a fin de permitir que la comarca afectada por el 
cierre de las minas de mercurio encuentre soluciones alternativas viables desde los puntos de 
vista económico y social”.


