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Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis ja Carl Schlyter

Tarkistus 25
Otsikko

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus metallisen elohopean viennin 
kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus metallisen elohopean, 
sinooperimalmin, elohopeayhdisteiden ja 
tiettyjen elohopeaa sisältävien tuotteiden 
viennin kieltämisestä ja turvallisesta 
varastoinnista

Or. en

Perustelu

Vientikielto koskee ainoastaan jo kiellettyjä tuotteita (Papadimoulis).

Tarkistus on seurausta saman esittäjän sekä esittelijän 1 artiklaan tekemästä tarkistuksesta 
(Schlyter).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 26
Otsikko

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus metallisen elohopean viennin 
kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus metallisen elohopean, 
sinooperimalmin, elohopeakloridin ja 
tiettyjen elohopeaa sisältävien tuotteiden
viennin kieltämisestä ja turvallisesta 
varastoinnista

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 1 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 27
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 
artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Kaksinkertainen oikeusperusta ei ole perusteltu. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan kaksinkertaista oikeusperustaa olisi käytettävä vain, jos 
poikkeuksellisesti osoitetaan, että säädöksellä pyritään kahteen tavoitteeseen, joista 
kumpikaan ei ole toissijainen ja epäsuorassa suhteessa toiseen tavoitteeseen. Näin ei ole 
tässä tapauksessa, koska komissio itsekin toteaa perusteluissa, että toimi perustuu ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemista koskeviin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 
175 artikla) eikä kauppapoliittisiin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 133 artikla).
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Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 28
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Elohopeapäästöjen on todettu olevan 
maailmanlaajuinen uhka, joka edellyttää 
toimenpiteitä kansallisella, alueellisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla.

(1) Elohopeapäästöjen on todettu olevan 
maailmanlaajuinen uhka, joka edellyttää 
toimenpiteitä paikallisella, kansallisella, 
alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Or. pl

Perustelu

Elohopeapäästöt ja niiden muodostama uhka vaikuttavat sekä makrotasolla että erityisesti 
mikrotasolla. Paikallisviranomaiset muodostavat olennaisen tärkeän yhteyden 
jätehuoltojärjestelmässä, kun otetaan huomioon, että niiden on vastattava jätteiden 
turvallisesta säilyttämisestä, mukaan lukien elohopean kaltaiset vaaralliset jätteet (katso 
jätteitä koskeva direktiivi 75/442/ETY ja vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi 91/689/ETY).

Tarkistuksen esittäjä: Pilar Ayuso

Tarkistus 29
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tunnustivat Almadénin (Espanja) alueen 
elohopeakaivosten sulkemisen aiheuttamat 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät ongelmat 
ja katsoivat aiheelliseksi hyväksyä 
korvaavia toimia, jotta asianomaisella 
alueella löydettäisiin kestäviä ratkaisuja 
paikallista ympäristöä, työllisyyttä ja 
taloutta koskeviin kysymyksiin. Niin ikään 
elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta 
14. maaliskuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti 
omaksui kannan, jonka mukaan 
Almadénin kaivokset olisivat hyvä paikka 
metallisen elohopean turvalliseen 
varastointiin.
__________________
1 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus Almadéniin, joka on Euroopan unionissa sijaitseva 
pitkäaikainen elohopean tuottaja, ja elohopeaa koskevan yhteisön strategian yleisarviosta 
annettuun parlamentin päätöslauselmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 30
Johdanto-osan 4 kappale

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

(4) Metallisen elohopean vienti yhteisöstä 
olisi kiellettävä elohopean, sinooperimalmin 
ja elohopeakloridin maailmanlaajuisen 
tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 1 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 31
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Metallisen elohopean, 
sinooperimalmin ja elohopeakloridin tuonti 
olisi kiellettävä ihmisten terveyden suojelun 
ja ympäristön suojelun varmistamiseksi 
paremmin Euroopan unionissa.

Or. en

Perustelu

Elohopean tuonti olisi kiellettävä, jotta elohopean määrä Euroopassa vähennetään 
mahdollisimman pieneksi ja edistetään sen talteenottoa jätteistä ja raakamateriaaleista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 32
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Samasta syystä olisi kiellettävä jo 
kiellettyjen tai kohta kiellettävien 
elohopeatuotteiden asettaminen Euroopan 
unionin markkinoille.

Or. en

Perustelu

Kieltäminen on oikeampi termi, koska sääntelyä voi olla myös ilman kieltämistä.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 33
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Jotta voidaan mahdollistaa sen 
elohopean, jota ei enää käytetä 
kloorialkaaliteollisuudessa, turvallinen 
varastointi, on syytä poiketa kaatopaikoista 
26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
neuvoston direktiivin 1999/31/EY16 5 
artiklan 3 kohdan a alakohdasta 
tietyntyyppisten kaatopaikkojen osalta ja 
todeta, että muuhun kuin maanalaiseen
varastointiin ei sovelleta perusteita, jotka 
esitetään direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan 
ja liitteen II mukaisista perusteista ja 
menettelyistä jätteen hyväksymiseksi 
kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 
tehdyn päätöksen 2003/33/EY17 liitteen 
kohdassa 2.4.

(6) PARCOMin (maalta peräisin olevan 
meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva 
yleissopimus) päätöksen 90/3 nojalla 
sovittiin elohopeakennoja käyttävien 
kloori-alkalilaitosten vaiheittaisesta 
käytöstä poistamisesta vuoteen 2010 
mennessä. Jotta voidaan mahdollistaa sen 
elohopean, jota ei enää käytetä 
kloorialkaaliteollisuudessa ennen sen 
kiinteässä muodossa tapahtuvaa lopullista 
sijoittamista, turvallinen väliaikainen
varastointi, on syytä poiketa kaatopaikoista 
26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
neuvoston direktiivin 1999/31/EY16 5 
artiklan 3 kohdan a alakohdasta 
tietyntyyppisten kaatopaikkojen osalta ja 
todeta, että maanpäälliseen, palautettavaan
varastointiin ei sovelleta perusteita, jotka 
esitetään direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan 
ja liitteen II mukaisista perusteista ja 
menettelyistä jätteen hyväksymiseksi 
kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 
tehdyn päätöksen 2003/33/EY17 liitteen 
kohdassa 2.4.
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Or. en

Perustelu

EU:n suurimmat elohopeavarastot muodostuvat kloori-alkaliteollisuuden elohopeakennoista. 
Näin ollen on tärkeää tarkastella näitä vaiheittain käytöstä poistettavia kloori-
alkaliteollisuuden elohopeakennoja PARCOMin päätöksen 90/3 yhteydessä.

Metallinen elohopea on nestemäistä. On selvennettävä, että nestemäisen elohopean 
varastointi voidaan hyväksyä vain väliaikaisesti. Loppusijoituksen on tapahduttava kiinteässä 
muodossa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden 
oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 34
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 (6 a) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi elohopean loppusijoitus ei 
saa tapahtua nestemäisessä muodossa. 

Or. en

Perustelu

Päätöksessä 2003/33/EY todetaan maanalaisen varastoinnin turvallisuusarvioinnin osalta 
selkeästi, että ”säiliöitä ja kuilujen vuorausta ei tulisi ottaa huomioon arvioitaessa jätteiden 
pitkän aikavälin riskejä, koska niiden elinkaari on rajallinen”. Tästä käy ilmi, että metallisen 
elohopean loppusijoitus nestemäisessä muodossa ei ole hyväksyttävää. Selkeyden vuoksi asia 
olisi todettava selvästi tässä asetuksessa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean 
kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden 
kuluttua.
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 35
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle turvallinen varastointi, 
päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä 
maanalaisten varastojen osalta toteutettavaa 
turvallisuusarviointia olisi täydennettävä 
erityisvaatimuksilla ja sitä olisi sovellettava 
myös muuhun kuin maanalaiseen
varastointiin.

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle turvallinen väliaikainen
varastointi, päätöksessä 2003/33/EY 
edellytettyä maanalaisten varastojen osalta 
toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi 
sovellettava myös maanpäälliseen, 
palautettavaan varastointiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen saman esittäjän 3 artiklaan tekemän muutoksen kanssa. 
Nestemäisen elohopean varastointi kaivoksissa on vaarassa jäädä tämän elohopean pysyväksi 
sijoittamiseksi. Tämä ei olisi hyväksyttävää, ja se on niin ikään vastoin kaatopaikkadirektiivin 
turvallisuussäännöksiä. Varastoinnin olisi oltava vain väliaikaista ja tapahduttava 
maanpäällisesti palautettavassa muodossa.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 36
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 (7 a) Asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi kloori-alkaliteollisuuden 
olisi lähetettävä kaikki elohopeakennojen 
poistamista koskevat olennaiset tiedot 
Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille. Niin ikään 
teollisuudenaloilta, joilla elohopeaa 
saadaan maakaasun puhdistamisesta tai 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnasta, olisi toimitettava olennaiset 
tiedot Euroopan komissiolle ja 
toimivaltaisille viranomaisille. Komission 
olisi asetettava kyseiset tiedot julkisesti 
saataville.

Or. en
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Perustelu

Kloori-alkaliteollisuus on sitoutunut vapaaehtoisesti toimittamaan tiedot elohopeakennojen 
poistamisesta komissiolle. Tiedot ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä asetuksen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän asetukseen. Sama 
koskee muita teollisuudenaloja, joilla syntyy elohopeaa. Tiedot olisi toimitettava komissiolle 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja ne olisi julkaistava ympäristöasioiden 
toimittamista yhteisön toimielimille koskevan asetuksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 37
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On asianmukaista järjestää 
tiedonvaihtoa, jotta voidaan arvioida, 
tarvitaanko elohopean vientiin ja 
varastointiin liittyviä lisätoimenpiteitä, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja 
erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.

(8) On asianmukaista järjestää kaikkien 
sidosryhmien kanssa tiedonvaihtoa, jotta 
voidaan arvioida, tarvitaanko elohopean, sen 
yhdisteiden ja sitä sisältävien tuotteiden 
tuontiin, vientiin väliaikaiseen varastointiin 
ja loppusijoittamiseen liittyviä 
lisätoimenpiteitä, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
kilpailusääntöjen ja erityisesti sen 81 
artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien pitäisi osallistua mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta koskevaan 
tietojenvaihtoon. Siinä olisi käsiteltävä myös elohopean tuontia ja loppusijoittamista sekä 
elohopeayhdisteitä ja elohopeaa sisältäviä tuotteita koskevia säännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 38
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot 
varastointitiloja varten myönnetyistä luvista 
sekä säädöksen soveltamisesta ja 
markkinavaikutuksista, jotta säädöksestä 
voidaan tehdä arviointi hyvissä ajoin.

(9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot 
väliaikaisia varastointitiloja varten 
myönnetyistä luvista sekä säädöksen 
soveltamisesta ja markkinavaikutuksista, 
jotta säädöksestä voidaan tehdä arviointi 
hyvissä ajoin.

Or. en
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Perustelu

Olisi täsmennettävä, että elohopeaa saa varastoida ainoastaan väliaikaisesti.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 39
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämä asetus sisältää kauppaan 
liittyvän osan sekä osia, joiden taustalla on 
ympäristöpolitiikkaan liittyviä näkökohtia.  
Asetuksen 1 artikla liittyy kauppaan ja se 
perustuu sen vuoksi perustamissopimuksen 
133 artiklaan kun taas muut artiklat 
perustuvat perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohtaan.

(12) Tämä asetus perustuu ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojeluun liittyviin 
näkökohtiin.

Or. en

Perustelu

Kaksinkertainen oikeusperusta ei ole perusteltu. Ensinnäkin komissio toteaa itsekin, että toimi 
perustuu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskeviin tavoitteisiin 
(perustamissopimuksen 175 artikla) eikä kauppapoliittisiin tavoitteisiin 
(perustamissopimuksen 133 artikla).  Toisekseen viittaus tuomioistuimen hiljattain antamaan 
Rotterdamin yleissopimusta koskevaan tuomioon ei ole asianmukainen syy kaksinkertaiselle 
oikeusperustalle. Rotterdamin yleissopimuksella perustetaan kauppajärjestelmä. Tällä 
asetuksella taas perustetaan kauppakielto, joka on aivan toisenlainen kysymys.

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 40
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämä asetus sisältää kauppaan liittyvän 
osan sekä osia, joiden taustalla on 
ympäristöpolitiikkaan liittyviä näkökohtia. 
Asetuksen 1 artikla liittyy kauppaan ja se 
perustuu sen vuoksi perustamissopimuksen 
133 artiklaan kun taas muut artiklat 
perustuvat perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohtaan.

(12) Tämä asetus sisältää kauppaan liittyvän 
osan sekä osia, joiden taustalla on 
ympäristöpolitiikkaan ja 
terveydensuojeluun liittyviä näkökohtia. 
Asetuksen 1 artikla liittyy kauppaan ja se 
perustuu sen vuoksi perustamissopimuksen 
133 artiklaan kun taas muut artiklat 
perustuvat perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohtaan.
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Or. pl

Perustelu

Tässä asetuksessa terveydensuojelua koskeva politiikka on yhtä tärkeää kuin 
ympäristöpolitiikka.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 41
Johdanto-osan 13 kappale

Kun otetaan huomioon vaikutukset 
tavaroiden liikkuvuuteen ja 
yhteismarkkinoiden toiminta sekä elohopean 
aiheuttaman pilaantumisen rajat ylittävä 
luonne, jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan 
elohopealle altistumista on vähennettävä 
vientikiellon ja varastointivelvollisuuden 
avulla, minkä johdosta tavoite voidaan 
saavuttaa ainoastaan yhteisön tasolla. 
Yhteisö voi siten toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti.  Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Kun otetaan huomioon vaikutukset 
tavaroiden liikkuvuuteen ja 
yhteismarkkinoiden toiminta sekä elohopean 
aiheuttaman pilaantumisen rajat ylittävä 
luonne, jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan 
elohopealle altistumista on vähennettävä 
vientikiellon ja tilapäisen 
varastointivelvollisuuden, jota noudatetaan
ennen sen kiinteässä muodossa tapahtuvaa 
lopullista sijoittamista, avulla, minkä 
johdosta tavoite voidaan saavuttaa 
ainoastaan yhteisön tasolla. Yhteisö voi siten 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Metallinen elohopea on nestemäistä. On selvennettävä, että nestemäisen elohopean 
varastointi voidaan hyväksyä vain väliaikaisesti. Loppusijoituksen on tapahduttava kiinteässä 
muodossa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden 
oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden kuluttua.



AM\660672FI.doc 11/35 PE 386.671v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 42
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä tammikuuta 2008.

Or. de

Perustelu

Mitä kauemmin odotetaan ennen kiellon käyttöönottamista, sitä enemmän elohopeaa ehditään 
viedä.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 43
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja 
elohopeayhdisteiden, joiden 
elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia (w/w) 
vienti yhteisöstä 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Or. en

Perustelu

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille ja eläimille. Epäsuoran 
elohopeaviennin välttämiseksi kiellon olisi koskettava myös elohopeayhdisteitä, joiden 
elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia, sekä sinooperimalmia. 

Suurimmat elohopeakeskittymät ovat kloori-alkaliteollisuudessa. PARCOMin päätöksen 90/3 
nojalla kyseisellä alalla käytettävät elohopeakennot poistetaan asteittain vuoteen 2010 
mennessä. Vientikiellon odottaminen vuoteen 2011 asti olisi lähes kyynistä, koska se 
mahdollistaisi ennen kyseistä ajankohtaa käytöstä poistetun elohopean viennin kolmansiin 
maihin aivan liian usein tuhoisin seurauksin (esim. avoimet kultakaivokset). 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 44
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja 
elohopeayhdisteiden, joiden 
elohopeapitoisuus on yli 1 prosentti (w/w),
vienti yhteisöstä 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön olisi sisällettävä myös sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden vientikielto.  
Elohopea on yksi vaarallisimmista metalleista. Koska EU on yksi suurimmista 
elohopeanviejistä, vientikiellon olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, viimeistään 
1. heinäkuuta 2008.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 45
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja 
elohopeakloridin (CAS RN 10112-91-1) 
vienti yhteisöstä 1 päivästä heinäkuuta 
2010.

Or. en

Perustelu

Elohopean viennin vähentämiseksi sinooperimalmi, joka on elohopeakaivannainen, pitäisi 
asettaa vientikieltoon. Metallisen elohopean muuntaminen elohopeakloridiksi on halpaa ja 
helppoa. Elohopeakloridi voidaan helposti jalostaa metalliseksi elohopeaksi EU:n 
ulkopuolella, ja näin ollen myös elohopeakloridin vienti olisi kiellettävä.

Elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta maaliskuussa 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa (2005/2050(INI))Euroopan parlamentti vaati vientikieltoa vuodesta 2010.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 46
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 
päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja 
elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä 1 
päivästä tammikuuta 2010.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 47
1 a artikla (uusi)

EU:n markkinoilla kiellettyjen elohopeaa 
sisältävien tuotteiden vienti on kiellettävä 
1. heinäkuuta 2008 lähtien.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 48
1 a artikla (uusi)

Euroopan unionin markkinoilla kiellettyjen 
elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti on 
kiellettävä 1 tammikuuta 2009 lähtien.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa  on sama sanamuoto kuin mittauslaitedirektiivissä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 49
1 a artikla (uusi)

Elohopeaa sisältävien tuotteiden, joiden 
myynti ja jakelu on kielletty Euroopan 
unionissa, vienti on kiellettävä 
1. tammikuuta 2010 lähtien.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 50
1 a artikla (uusi)

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin 
ja elohopeayhdisteiden, joiden 
elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia (w/w), 
tuonti yhteisöön 1 päivästä heinäkuuta 
2008.

Or. en

Perustelu

Vientikieltoa on täydennettävä samanaikaisesti sovellettavalla vastaavalla tuontikiellolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 51
1 b artikla (uusi)

 Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin 
ja elohopeayhdisteiden tuonti yhteisöön 1 
päivästä tammikuuta 2010.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 52
1 a artikla (uusi)

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin 
ja elohopeakloridin (CAS RN 10112-91-1) 
tuonti yhteisöön 1 päivästä heinäkuuta 
2010.
Jäsenvaltioiden olisi vastattava omista 
elohopeatarpeistaan ottamalla elohopeaa 
talteen jätteistä ja raakamateriaalista.

Or. en

Perustelu

Elohopean tuontikiellolla varmistetaan, että EU:n elohopeantarpeista vastataan ottamalla 
elohopeaa talteen jätteistä ja raakamateriaalista.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 53
2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, 
maakaasun puhdistamisesta syntyvä 
elohopea ja muiden metallien kuin 
rautametallin louhinnan ja sulatustoimien 
sivutuotteena syntyvä elohopea on 
varastoitava sen laatua ja pitoisuutta 
muuttamatta tavalla, joka on ihmisten 
terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa tai joka 
erotetaan sinooperimalmista, maakaasun 
puhdistamisesta talteen otettava elohopea ja 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena 
talteen otettava elohopea on varastoitava 
väliaikaisesti ennen sen kiinteässä 
muodossa tapahtuvaa lopullista 
sijoittamista sen laatua ja pitoisuutta 
muuttamatta tavalla, joka on ihmisten 
terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

Or. en

Perustelu

Huomattavat määrät sinooperimalmia on jo louhittu ilman, että sitä olisi jalostettu eteenpäin. 
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Jotta vältetään lisäämästä elohopeaa markkinoille erottamalla elohopeaa sinooperimalmista, 
varastointivelvoite olisi ulotettava koskemaan tällaista elohopeaa. 

Metallinen elohopea on nestemäistä. On selvennettävä, että nestemäisen elohopean 
varastointi voidaan hyväksyä vain väliaikaisesti. Loppusijoituksen on tapahduttava kiinteässä 
muodossa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden 
oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 54
2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, 
maakaasun puhdistamisesta syntyvä 
elohopea ja muiden metallien kuin 
rautametallin louhinnan ja sulatustoimien 
sivutuotteena syntyvä elohopea on 
varastoitava sen laatua ja pitoisuutta 
muuttamatta tavalla, joka on ihmisten 
terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että metallinen elohopea, jota ei enää käytetä 
kloori-alkaaliteollisuudessa tai joka 
erotetaan sinooperimalmista, maakaasun 
puhdistamisesta talteen otettava elohopea ja 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena 
talteen otettava elohopea on varastoitava ja 
loppusijoitettava yhteisön alueella tavalla, 
joka on ihmisten terveyden ja ympäristön 
kannalta turvallinen, asianmukaisiin 
laitoksiin, joille on toteutettu 
turvallisuusarviointi ja joilla on tämän 
asetuksen mukainen lupa.

Or. en

Perustelu

Nestemäisen elohopean turvallisen varastoinnin mahdollistava tekniikka ei vielä ole 
kaupallisesti saatavilla. Näin ollen nestemäisen elohopean varastoinnin pitäisi tällä hetkellä 
olla vain väliaikaista. Heti kun kyseinen teknologia on saatavilla, väliaikaisesti varastoitu 
metallinen elohopea on loppusijoitettava turvallisesti yhteisön alueella. 
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Tarkistuksen esittäjä: Pilar Ayuso

Tarkistus 55
2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, 
maakaasun puhdistamisesta syntyvä 
elohopea ja muiden metallien kuin 
rautametallin louhinnan ja sulatustoimien 
sivutuotteena syntyvä elohopea on 
varastoitava sen laatua ja pitoisuutta 
muuttamatta tavalla, joka on ihmisten 
terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen. 

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että metallinen elohopea, jota ei enää käytetä 
kloori-alkaaliteollisuudessa tai joka 
erotetaan sinooperimalmista, maakaasun 
puhdistamisesta talteen otettava elohopea ja 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena 
talteen otettava elohopea on varastoitava sen 
laatua ja pitoisuutta muuttamatta tavalla, 
joka on ihmisten terveyden ja ympäristön 
kannalta turvallinen, asianmukaisiin 
laitoksiin, joille on toteutettu 
turvallisuusarviointi ja joilla on tämän 
asetuksen mukainen lupa.

Ensisijaisena vaihtoehtona olisi harkittava 
mahdollisuutta nimetä keskitetty alue 
nykyisten metallielohopeavarastojen ja 
Euroopan teollisuuden sivutuotteena 
syntyvän metallielohopean turvalliseen 
varastointiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta hyväksyttyä lähestymistapaa.

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 56
2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, 
maakaasun puhdistamisesta syntyvä 
elohopea ja muiden metallien kuin 
rautametallin louhinnan ja sulatustoimien 
sivutuotteena syntyvä elohopea on 
varastoitava sen laatua ja pitoisuutta 
muuttamatta tavalla, joka on ihmisten 

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä 
alkaen metallinen elohopea, jota ei enää 
käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, 
maakaasun puhdistamisesta syntyvä 
elohopea ja muiden metallien kuin 
rautametallin louhinnan ja sulatustoimien 
sivutuotteena syntyvä elohopea on 
kuljetettava ja varastoitava sen laatua ja 
pitoisuutta muuttamatta tavalla, joka on 
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terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

Or. pl

Perustelu

Monissa tapauksissa varastointi ja kuljetus asianmukaisin varotoimin on keskeinen osa 
toimintaa kloori-alkaliteollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sulattoteollisuudessa, joiden yksi 
tavoite on minimoida elohopean haittavaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 57
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Ennen muita vaihtoehtoja kannattaisi 
harkita Almadénin käyttämistä turvallisena 
loppusijoituspaikkana olemassa oleville 
metallisille elohopeavarastoille tai 
kaikkialla Euroopassa teollisuuden 
sivutuotteena syntyneelle metalliselle 
elohopealle käyttäen siten hyödyksi paikan 
päällä jo olevaa infrastruktuuria, 
paikallista työvoimaa ja teknistä 
asiantuntemusta.

Or. es

Perustelu

Elohopea on varastoitava turvallisesti noudattaen turvallista pitkän aikavälin ympäristön 
hallintaa koskevia sääntöjä. Euroopan parlamentti on jo huomauttanut päätöslauselmassaan 
elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta, että ”kannattaisi harkita Almadénin käyttämistä 
turvallisena loppusijoituspaikkana olemassa oleville elohopeavarastoille ja kaikkialla 
Euroopassa teollisuuden sivutuotteena syntyneelle elohopealle käyttäen siten hyödyksi paikan 
päällä jo olevaa infrastruktuuria, paikallista työvoimaa ja teknistä asiantuntemusta”.
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 58
2 a artikla (uusi)

Elohopean loppusijoitus nestemäisessä 
muodossa on kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Päätöksessä 2003/33/EY todetaan maanalaisen varastoinnin turvallisuusarvioinnin osalta 
selkeästi, että ”säiliöitä ja kuilujen vuorausta ei tulisi ottaa huomioon arvioitaessa jätteiden 
pitkän aikavälin riskejä, koska niiden elinkaari on rajallinen”. Tästä käy ilmi, että metallisen 
elohopean loppusijoitus nestemäisessä muodossa ei ole hyväksyttävää. Selkeyden vuoksi asia 
olisi todettava selvästi tässä asetuksessa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean 
kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden 
kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 59
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa säädetään, metallinen elohopea, 
joka katsotaan jätteeksi, voidaan varastoida
asianmukaisessa säiliössä jompaankumpaan 
seuraavista:

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa säädetään, metallinen elohopea, 
joka katsotaan jätteeksi, on varastoitava
väliaikaisesti asianmukaisessa säiliössä:

(a) maanalainen suolakaivos, joka on 
mukautettu jätteistä huolehtimista varten;

(a) poistetaan

(b) laitos, joka on tarkoitettu yksinomaan 
metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin ennen lopullista huolehtimista 
ja joka on varustettu tätä varten.

maanpäällisessä laitoksessa, joka on 
tarkoitettu yksinomaan palautettavassa 
muodossa olevan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin ennen lopullista 
huolehtimista kiinteässä muodossa ja joka 
on varustettu tätä varten.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksesta ei käy ilmi, aikooko komissio sallia metallisen elohopean varastoinnin 
maanalaisissa suolakaivoksissa vai sen loppusijoituksen niihin. Aivan liian usein kaivoksiin 



PE 386.671v01-00 20/35 AM\660672FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

varastointi jää todellisuudessa pysyväksi. Poissa silmistä, poissa mielestä! Nestemäisen 
elohopean loppusijoitusta kaivoksiin ei voida kuitenkaan hyväksyä ja se on vastoin päätöstä 
2003/33/EY, jossa todetaan maanalaisen varastoinnin turvallisuusarvioinnin osalta selkeästi, 
että ”säiliöitä ja kuilujen vuorausta ei tulisi ottaa huomioon arvioitaessa jätteiden pitkän 
aikavälin riskejä, koska niiden elinkaari on rajallinen”.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 60
3 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) maanalainen suolakaivos, joka on 
mukautettu jätteistä huolehtimista varten; 

(a) maanalainen laitos, joka on mukautettu 
elohopean huolehtimista varten;

Or. en

Perustelu

Elohopeajätteen varastointia suolakaivokseen ei voida ehkä toteuttaa, mutta muita paikkoja, 
kuten anhydriitti- tai elohopeakaivoksia, voi olla käytettävissä ja ne voivat olla asianmukaisia. 
Tarvitaan enemmän joustavuutta kyseisten vaihtoehtojen hyödyntämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 61
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan a alakohta (uusi)

(b a) laitos, jolle on ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämistä koskevan 
direktiivin (96/61/EY) mukaisesti 
myönnetty lupa kloorin tuottamiseen 
(kyseisen direktiivin liitteen I 4.2. kohdan a 
alakohta) ja joka on varustettu, osana 
luvan mukaista laitosta, loppusijoitusta 
odottavan metallisen elohopean väliaikaista 
varastointia varten.

Or. en

Perustelu

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, 
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at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
(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.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 62
3 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädetään, vastaanottomaan ja lähtömaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää 
vastalauseita jätteeksi katsottavan metallisen 
elohopean siirroista sillä perusteella, että 
suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen
ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, 
joita on toteutettu läheisyys-, hyödyntämisen 
ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden 
soveltamiseksi.

2. Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädetään, vastaanottomaan ja lähtömaan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää 
vastalauseita jätteeksi katsottavan ja 
väliaikaiseen varastoon tarkoitetun
metallisen elohopean siirroista sillä 
perusteella, että suunniteltu siirto ei olisi 
sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita on 
toteutettu läheisyys-, hyödyntämisen 
ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden 
soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Metallinen elohopea olisi siirrettävä loppusijoituspaikkaan kiinteässä muodossa. 
Kiinteyttämiseen soveltuvat prosessit ovat käytettävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. 
Siihen saakka kunnes kyseiset prosessit ovat käytettävissä, metallista elohopeaa voidaan 
siirtää vain väliaikaiseen varastoon. 
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 63
4 artiklan 1 kohta

1. Laadittaessa päätöksen 2003/33/EY 
mukaisesti turvallisuusarviointia jätteiden 
varastointia varten mukautetussa 
maanalaisessa suolakaivoksessa olevasta 
varastosta on tarkasteltava erityisesti 
lisäriskejä, jotka johtuvat metallisen 
elohopean ja sen säiliön luonteesta ja 
käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aivan liian usein kaivoksiin varastointi jää todellisuudessa pysyväksi. Poissa silmistä, poissa 
mielestä! Nestemäisen elohopean loppusijoitusta kaivoksiin ei voida kuitenkaan hyväksyä ja 
se on vastoin päätöstä 2003/33/EY, jossa todetaan maanalaisen varastoinnin 
turvallisuusarvioinnin osalta selkeästi, että ”säiliöitä ja kuilujen vuorausta ei tulisi ottaa 
huomioon arvioitaessa jätteiden pitkän aikavälin riskejä, koska niiden elinkaari on 
rajallinen”. Koska tällainen loppusijoitus on kiellettyä, päätöksen 2003/33/EY 
turvallisuusarviointia ei tarvitse mukauttaa. 

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 64
4 artiklan 2 kohta

2. Yksinomaan metallisen elohopean 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa olevasta tilapäisestä 
varastosta on laadittava turvallisuusarviointi, 
jolla varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY 
varmistettavaa tasoa vastaava 
ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Yksinomaan palautettavassa muodossa 
olevan metallisen elohopean väliaikaiseen
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa maanpäällisessä laitoksessa 
olevasta tilapäisestä varastosta on laadittava 
turvallisuusarviointi, jolla varmistetaan 
päätöksellä 2003/33/EY varmistettavaa tasoa 
vastaava ympäristönsuojelun taso, ja 
arviointi on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

On määriteltävä selkeästi, että metallinen elohopea on varastoitava väliaikaisesti 
palautettavassa muodossa, jotta se voidaan myöhemmin siirtää loppusijoituspaikkaan 
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kiinteyttämisen jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 65
4 artiklan 2 kohta

2. Yksinomaan metallisen elohopean 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa olevasta tilapäisestä 
varastosta on laadittava turvallisuusarviointi, 
jolla varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY 
varmistettavaa tasoa vastaava 
ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Yksinomaan metallisen elohopean 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa olevasta tilapäisestä 
varastosta on laadittava turvallisuusarviointi, 
jolla varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY 
varmistettavaa tasoa vastaava terveyden- ja
ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. pl

Perustelu

Terveydensuojelua koskeva politiikka on yhtä tärkeää kuin ympäristöpolitiikka tässä 
asetuksessa. Turvallisuusarvioinnissa olisi siksi käsiteltävä myös elohopean vaikutusta 
terveyteen. 

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 66
4 artiklan 3 kohta

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta
tai yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä 
varten varustettua laitosta varten on 
sisällettävä vaatimukset säiliöiden 
säännöllisestä silmämääräisestä 
tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen 
havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten 
haihtumisen havaitsemislaitteiden 
asentamisesta.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan yksinomaan metallisen 
elohopean tilapäiseen varastointiin 
tarkoitettua ja tätä varten varustettua 
maanpäällistä laitosta varten on sisällettävä 
vaatimukset säiliöiden säännöllisestä 
silmämääräisestä tarkastamisesta ja 
mahdollisten vuotojen havaitsemiseen 
käytettävien asianmukaisten haihtumisen 
havaitsemislaitteiden asentamisesta. 
Elohopean on oltava palautettavassa 
muodossa turvallista loppusijoitusta varten.

Or. en
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Perustelu

Metallista elohopeaa ei saa varastoida väliaikaisesti maanalaisiin suolakaivoksiin. Se on 
varastoitava maanpäällisiin laitoksiin palautettavassa muodossa, jotta se voidaan 
myöhemmin siirtää loppusijoituspaikkaan kiinteyttämisen jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä: Pilar Ayuso

Tarkistus 67
4 artiklan 3 kohta

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta 
tai yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä 
varten varustettua laitosta varten on 
sisällettävä vaatimukset säiliöiden 
säännöllisestä silmämääräisestä 
tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen 
havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten 
haihtumisen havaitsemislaitteiden 
asentamisesta.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta 
tai yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä 
varten varustettua laitosta varten on 
sisällettävä vaatimukset säiliöiden jatkuvista
silmämääräisistä ja analyyttisistä 
tarkistuksista ja mahdollisten vuotojen 
havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten 
haihtumisen havaitsemislaitteiden 
asentamisesta.

Or. es

Perustelu

Varastojen valvonnan on oltava jatkuvaa. Säännölliset tarkistukset eivät ole hyväksyttävä 
vaihtoehto.

Tarkistuksen esittäjä: Pilar Ayuso

Tarkistus 68
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Väliaikaisen varastoinnin aikana vastuu 
säilyy varastotilojen omistajalla. 
Jäsenvaltioita pyydetään perustamaan 
rahasto sen varmistamiseksi, että 
käytettävissä on riittävästi rahoitusta 
väliaikaisen varaston ylläpitoa ja 
elohopean turvallista loppusijoitusta 
varten. Rahasto perustetaan kloori-
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alkaliteollisuuden maksujen pohjalta ja 
maksujen suuruuden perusteena käytetään 
väliaikaiseen varastoon lähetetyn 
elohopean määrää. Myös ne alat, jotka 
lähettävät varastoon maakaasun 
puhdistuksen sivutuotteena syntynyttä 
metallista elohopeaa ja jätteestä kerättyä 
tai muista kuin rautakaivoksista ja 
sulattotoiminnasta sivutuotteena 
syntynyttä elohopeaa, suorittavat 
osuutensa rahastoon.
Kun elohopea lähetetään 
loppusijoituspaikkaan 5 artiklan 
mukaisesti, jäsenvaltioiden on otettava 
hallinnollinen ja taloudellinen vastuu 
loppusijoittamisesta.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta hyväksyttyä lähestymistapaa.
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 69
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Väliaikaisen varastoinnin aikana vastuu 
turvallisesta varastoinnista säilyy 
varastotilojen omistajalla. Jäsenvaltioiden 
on perustettava rahasto sen 
varmistamiseksi, että käytettävissä on 
riittävästi rahoitusta väliaikaisen varaston 
ylläpitoa ja elohopean turvallista 
loppusijoitusta varten. Rahasto on 
perustettava kokonaan kloori-
alkaliteollisuuden maksujen pohjalta ja 
maksujen suuruuden perusteena käytetään 
väliaikaiseen varastoon lähetetyn 
elohopean määrää. Kun elohopea 
lähetetään loppusijoituspaikkaan kiinteässä 
muodossa, jäsenvaltioiden on otettava 
hallinnollinen ja taloudellinen vastuu 
loppusijoittamisesta.

Or. en

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti elohopeajätteen tuottaja kantaa vastuun 
turvallisesta loppusijoituksesta.

Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 70
4 b artikla (uusi)

4 b artikla

1. Kloori-alkaliteollisuudessa toimivien 
yritysten on lähetettävä vuosittain 
komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille elohopean 
käytöstä poistamista koskevat seuraavat 
tiedot:
- arvio yhä käytössä olevan elohopean 

kokonaismäärästä;
- kloori-alkalilaitosten sulkemisen tai 
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muuntamisen yhteydessä kerätyn 
elohopean määrä;

- yksittäisiin väliaikaisiin varastoihin 
lähetetty elohopean määrä;

- kaikkien varastojen sijainti ja 
yhteystiedot;

- siirrot muihin kloori-alkalilaitoksiin 
Euroopan unionissa kennojen käyttöä 
varten;

- alkuperäisen omistajan vastuulla
väliaikaisesti varastoitu määrä 
kennojen käyttöä varten.

2. Niillä teollisuuden aloilla toimivien 
yritysten, joilla elohopeaa syntyy 
maakaasun puhdistuksesta tai muiden kuin 
rautakaivosten ja sulattotoiminnan 
sivutuotteena, on toimitettava vuosittain 
seuraavat tiedot komissiolle ja jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille kertyneestä 
elohopeasta:
- kertyneen elohopean määrä;
- määrä, joka on lähetetty yksittäisiin 

väliaikaisiin varastoihin;
- kaikkien varastojen sijainti ja 

yhteystiedot.
3. Kyseisten yritysten on lähetettävä 1 ja 2 
kohdassa mainitut tiedot ensimmäisen 
kerran 31. toukokuuta …* mennessä ja sen 
jälkeen vuosittain kunkin vuoden 
toukokuun 31 päivään mennessä.
4. Komission julkaisee 3 kohdassa mainitut 
tiedot asetuksen (EY) N:o 1367/2006 
mukaisesti.
* tämän asetuksen voimaantuloa seuraava 
vuosi.

Or. en
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Perustelu

Kloori-alkaliteollisuus on sitoutunut vapaaehtoisesti toimittamaan tiedot elohopeakennojen 
poistamisesta komissiolle. Tiedot ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä asetuksen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän asetukseen. Sama 
koskee muita teollisuudenaloja, joilla syntyy elohopeaa. Tiedot olisi toimitettava komissiolle 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja ne olisi julkaistava oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevien määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimissä annetun 
asetuksen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä: Pilar Ayuso

Tarkistus 71
5 artikla

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja kyseisten teollisuusalojen
välillä.

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja kyseisten sidosryhmien
välillä 30. kesäkuuta 2010 mennessä.

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.

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti 
sitä, onko tarpeen laajentaa velvoite 
varastoinnista maanalaiseen kaivokseen tai 
maanpäälliseen laitokseen muista lähteistä 
peräisin olevaan metalliseen elohopeaan ja 
asettaa aikarajat varastoinnille yksinomaan 
metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa.

Tietojen vaihdossa on analysoitava se, onko 
Almadén turvallinen sijoituspaikka 
metallisen elohopean nykyisille varastoille 
tai Euroopan teollisuuden sivutuotantona 
syntyvälle metalliselle elohopealle tämän 
asetuksen 2 artiklan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta hyväksyttyä lähestymistapaa.
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 72
5 artikla

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja kyseisten teollisuusalojen
välillä.

Komissio järjestää säännöllisen tietojen 
vaihdon jäsenvaltioiden ja keskeisten 
sidosryhmien välillä. Tietojen vaihto 
toteutetaan vähintään kerran vuodessa. 
Ensimmäinen tietojen vaihto tapahtuu 
viimeistään 30. kesäkuuta 2009.

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.

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti 
sitä, onko tarpeen laajentaa vientikielto 
elohopeayhdisteisiin, joiden 
elohopeapitoisuus on alle 5 prosenttia, 
laajentaa väliaikaista varastointia koskeva 
velvoite muista lähteistä peräisin olevaan 
metalliseen elohopeaan ja asettaa aikarajat 
varastoinnille yksinomaan metallisen 
elohopean tilapäiseen varastointiin 
tarkoitetussa maanpäällisessä ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa palautettavassa 
muodossa ja elohopean loppusijoitusta 
varten kiinteässä muodossa.

Or. en

Perustelu

On selvitettävä, että tietojen vaihto on jatkuva prosessi. Siinä olisi keskityttävä aiheisiin, joita 
asetuksessa ei vielä käsitellä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez ja Miguel Angel Martínez Martínez

Tarkistus 73
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tietojen vaihdossa on analysoitava se, onko 
Almadén turvallinen sijoituspaikka 
metallisen elohopean nykyisille varastoille 
tai Euroopan teollisuuden sivutuotteena 
syntyvälle metalliselle elohopealle tämän 
asetuksen 2 artiklan mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 74
5 a artikla (uusi)

Vuosittain … alkaen1jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kaikki olennaiset 
tiedot käytöstä poistetusta elohopeasta sekä 
erityisesti tiedot:
a) yhä käytössä olevan elohopean määrää 
koskevasta arviosta;
b) kloori-alkalilaitosten sulkemisen tai 
muuntamisen yhteydessä kerätyn 
elohopean määrästä;
c) yksittäisiin väliaikaisiin varastoihin 
lähetetystä elohopean määrästä;
d) kaikkien varastojen sijainnista ja 
yhteystiedoista;
e) siirroista muihin kloori-alkalilaitoksiin 
Euroopan unionissa kennojen käyttöä 
varten;
f) alkuperäisen omistajan vastuulla 
väliaikaisesti varastoidusta määrästä 
kennojen käyttöä varten.
1 vuosi tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kyseiset tiedot toimitetaan komissiolle, jotta varmistetaan asetuksen valvonta 
ja elohopean turvallinen varastointi. Kloori-alkaliteolisuuden vapaaehtoinen sitoumus, joka 
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koskee tietojen toimittamista komissiolle, on sisällytetty itse asetukseen. Vapaaehtoista 
sopimusta ei siitä syystä enää tarvita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 75
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 viimeistään 30 päivään 
marraskuuta 2012 mennessä esitettävä 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
elohopean, sinooperimalmin ja 
elohopeakloridin käytöstä ja kaupasta. 
Niiden on ilmoitettava komissiolle tämän 
asetuksen soveltamisesta ja 
markkinavaikutuksista alueellaan. 
Komission on julkaistava tiedot tiiviissä 
kertomuksessa vuoden kuluessa siitä, kun 
jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiedot.
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä 
toimitettava kyseiset tiedot ensimmäisessä 
virkkeessä mainittua päivämäärää 
aikaisemmin.

Or. en

Perustelu

Kiellon yhteydessä on tarpeen toimittaa tiedot mahdollisimman nopeasti kaikille 
kieltoprosessissa osallisina oleville sidosryhmille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 76
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 viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2011 mennessä ilmoitettava 
komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta 
ja markkinavaikutuksista alueellaan. 
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä 
toimitettava kyseiset tiedot ensimmäisessä 
virkkeessä mainittua päivämäärää 
aikaisemmin.
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Or. de

Perustelu

Aikaisemman tarkistuksen mukaisesti tietojen toimittamisen määräaikaa on aikaistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 77
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 viimeistään 30 päivään 
marraskuuta 2011 mennessä ilmoitettava 
komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta 
ja markkinavaikutuksista alueellaan. 
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä 
toimitettava kyseiset tiedot ensimmäisessä 
virkkeessä mainittua päivämäärää 
aikaisemmin.

Or. en

Perustelu

Jos vientikielto tulee voimaan jo vuonna 2008, ei ole mitään syytä viivästyttää jäsenvaltioiden 
velvollisuutta toimittaa tietoja komissiolle.
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Tarkistuksen esittäjä: Carl Schlyter

Tarkistus 78
6 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen on 
sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen on 
sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä 
lähtevän metallisen elohopean määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus;

Poistetaan.

(b) metallisen elohopean, jolla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

(b) metallisen elohopean, sinooperimalmin 
ja yli 5 prosenttia elohopeaa sisältävien 
elohopeayhdisteiden, joilla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

Or. en

Perustelu

3 a kohta: teknisen virheen korjaaminen komission ehdotuksesta: metallisen elohopean 
vientikieltoa koskevan ehdotuksen takia ei ole järkevää vaatia jäsenvaltioita raportoimaan 
metallisen elohopean viennistä EU:sta. Jos tuontikieltoa koskevat tarkistukset, joita muun 
muassa esittelijä on jättänyt, hyväksytään, ei tarvita raportointia yhteisöön tuotavasta 
metallisesta elohopeasta. 

3 b kohta: Raportointia laajennetaan suhteessa vientikiellon laajentamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 79
6 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen on 
sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen on 
sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä 
lähtevän metallisen elohopean määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus;

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä 
lähtevän metallisen elohopean, 
sinooperimalmin ja elohopeakloridin
määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa 
sekä käyttötarkoitus;

(b) metallisen elohopean, jolla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 

(b) metallisen elohopean, sinooperimalmin 
ja elohopeakloridin, joilla käydään kauppaa 
rajojen yli yhteisössä, määrät, hinnat, 
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käyttötarkoitus. alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 1 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen ja Åsa Westlund

Tarkistus 80
6 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) metallisen elohopean, jolla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

b) metallisen elohopean, sinooperimalmin 
ja yli 1 prosenttia elohopeaa sisältävien 
elohopeayhdisteiden, joilla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön olisi sisällettävä myös sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden vientikielto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez ja Miguel Angel Martínez 
Martínez

Tarkistus 81
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kuusi kuukautta ennen kuin 
vientikielto tulee voimaan tämän asetuksen 
1 artiklan mukaisesti, komissio arvioi 
toteutettujen korvaavien toimien 
tehokkuuden ja vaikutuksen, jotta alue, 
jota elohopeakaivosten sulkeminen koskee, 
voi kehittää elinkelpoisia taloudellisia ja 
sosiaalisia vaihtoehtoja.

Or. es



AM\660672FI.doc 35/35 PE 386.671v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Justification

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. 
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”.
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