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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis och Carl Schlyter

Ändringsförslag 25
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver, 
cinnober, kvicksilverföreningar och vissa 
produkter som innehåller kvicksilver

Or. en

Motivering

Exportförbudet omfattar bara produkter som redan är förbjudna (Papadimoulis).

En följd av ändringarna i artikel 1 av samma författare och föredraganden (Schlyter).
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 26
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver, 
cinnober, kalomel och vissa produkter som 
innehåller kvicksilver

Or. en

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 27
Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 133 och artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.1,

Or. en

Motivering

En dubbel rättslig grund är inte motiverad. Enligt EG-domstolens rättspraxis skall en dubbel 
rättslig grund användas bara om det – i exceptionella fall – kan visas att rättsakten samtidigt 
har flera mål utan att det ena målet är underordnat och står i ett indirekt förhållande till det 
andra. Så är inte fallet här, vilket också kommissionen själv konstaterar i motiveringen, där 
det anges att rättsakten hänför sig till målen om skydd av människors hälsa och miljön 
(artikel 175 i EG-fördraget), och inte till handelspolitiska hänsyn (artikel 133 i 
EG-fördraget).

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 28
Skäl 1

(1) Utsläpp av kvicksilver betraktas allmänt 
som ett globalt hot som motiverar åtgärder 

(1) Utsläpp av kvicksilver betraktas allmänt 
som ett globalt hot som motiverar åtgärder 
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på nationell, regional och global nivå. på lokal, nationell, regional och global nivå.

Or. pl

Motivering

Utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar innebär ett hot, inte bara på makronivå utan 
framför allt på mikronivå. Det lokala självstyret utgör ett viktigt led i systemet för 
avfallshantering, eftersom det i praktiken är här som ansvaret vilar för att avfall lagras under 
betryggande former, däribland också farligt avfall som kvicksilver (jfr direktiv 75/442/EEG 
om avfall och direktiv 91/689/EEG om farligt avfall). 

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 29
Skäl 3a (nytt)

(3a) Europaparlamentet och rådet har lyft 
fram de miljörelaterade och sociala 
problemen till följd av nedläggningen av 
kvicksilvergruvorna i området Almadén
(Spanien) och rekommenderat att lämpliga 
kompensationsåtgärder vidtas för att det 
drabbade området skall kunna finna 
hållbara lösningar för miljön, 
sysselsättningen och den lokala ekonomin. 
Vidare angav Europaparlamentet i sin 
resolution av den 14 mars 2006 om 
gemenskapens kvicksilverstrategi1att 
gruvorna i Almadén skulle utgöra en god 
plats för säker förvaring av kvicksilver i 
metallisk form.
__________________
1 EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att nämna Almadén, som är ett historiskt område för kvicksilverproduktion i 
EU, och den resolution som parlamentet antog i samband med den övergripande 
utvärderingen av gemenskapens kvicksilverstrategi.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 30
Skäl 4

(4) Export av metalliskt kvicksilver från 
gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt 
minska den globala kvicksilvertillgången.

(4) Export av metalliskt kvicksilver, 
cinnober och kalomel från gemenskapen 
bör förbjudas för att kraftigt minska den 
globala kvicksilvertillgången.

Or. en

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 31
Skäl 4a (nytt)

(4a) Import av metalliskt kvicksilver, 
cinnober och kalomel bör förbjudas i syfte 
att garantera ett bättre skydd för 
människors hälsa och miljön i EU.

Or. en

Motivering

Import av kvicksilver bör förbjudas i syfte att minimera mängden kvicksilver i Europa och i 
syfte att främja återvinning av kvicksilver från avfall och råprodukter.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 32
Skäl 4a (nytt)

(4a) Av samma orsak bör man också 
förbjuda export av produkter som 
innehåller kvicksilver och som redan nu 
omfattas av ett förbud mot utsläppande på 
marknaden i EU eller snart kommer att 
omfattas av ett sådant förbud.
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Or. en

Motivering

Det är bättre att tala om förbud eftersom något kan regleras utan att vara förbjudet.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 33
Skäl 6

(6) För att skapa möjligheter till säker 
förvaring av kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, bör det för 
vissa typer av deponering göras undantag 
från artikel 5.3 a i rådets direktiv 
1999/31/EG av den 26 april om deponering 
av avfall. Det bör också anges att det för 
icke underjordisk förvaring inte är möjligt 
att tillämpa kriteriet i avsnitt 2.4 i bilagan till 
rådets beslut 2003/33/EG av den 
19 december 2002 om kriterier och 
förfaranden för mottagning av avfall vid 
avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, 
och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG.

(6) I PARCOM-beslut 90/3 (konventionen 
om förhindrande av havsförorening från 
landbaserade källor) enades man om målet 
att fullständigt avveckla 
kvicksilvercellbaserade 
kloralkalianläggningar senast 2010. För att 
skapa möjligheter till säker tillfällig 
förvaring av kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin före dess 
slutliga bortskaffande i solidifierad form, 
bör det för vissa typer av deponering göras 
undantag från artikel 5.3 a i rådets direktiv 
1999/31/EG av den 26 april om deponering 
av avfall. Det bör också anges att det för 
ovanjordisk förvaring från vilken avfallet 
kan återtas inte är möjligt att tillämpa 
kriteriet i avsnitt 2.4 i bilagan till rådets 
beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 
om kriterier och förfaranden för mottagning 
av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med 
artikel 16 i, och bilaga II till, 
direktiv 1999/31/EG.

Or. en

Motivering

Kvicksilverceller i kloralkaliindustrin utgör med bred marginal de största lagren av 
kvicksilver i EU. Det är därför viktigt att sätta avvecklingen av kvicksilverceller i 
kloralkaliindustrin i samband med PARCOM-beslut 90/3. 

Metalliskt kvicksilver är flytande. Det bör klargöras att förvaring av flytande kvicksilver bara 
kan accepteras om förvaringen är tillfällig. Det slutliga bortskaffandet bör gälla enbart 
kvicksilver i solidifierad form. Kommersiella förfaranden för solidifiering av metalliskt 
kvicksilver håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 34
Skäl 6a (nytt)

 (6a) Av omsorg om människors hälsa och 
miljön bör flytande kvicksilver inte bli
föremål för slutligt bortskaffande.

Or. en

Motivering

Angående den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG skall göras för 
underjordsförvar fastställs för mottagande av avfall klart och tydligt att behållare och 
hålrumsväggarnas beläggning inte skall beaktas vid bedömningen av långsiktiga risker i 
avfallsdeponier, eftersom deras livslängd är begränsad. Sålunda står det klart att slutligt 
bortskaffande av metalliskt kvicksilver i flytande form är oacceptabelt. För klarhetens skull 
bör detta tydligt inskrivas i förordningen. Kommersiella förfaranden för solidifiering av 
metalliskt kvicksilver håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 35
Skäl 7

(7) För att garantera att förvaringen är säker 
för människors hälsa och för miljön bör den 
säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG krävs för 
underjordsförvar kompletteras med 
särskilda krav och även gälla för icke 
underjordisk förvaring.

(7) För att garantera att den tillfälliga 
förvaringen är säker för människors hälsa 
och för miljön bör den säkerhetsbedömning 
som enligt beslut 2003/33/EG krävs för 
underjordsförvar gälla för ovanjordisk 
förvaring från vilken avfallet kan återtas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 3 av samma författare. 
Förvaring av flytande kvicksilver i gruvor riskerar i verkligheten att förvandlas till slutligt 
bortskaffande. Detta vore oacceptabelt och skulle strida mot säkerhetsbestämmelserna i 
deponeringsdirektivet. Förvaringen bör endast vara tillfällig och ske ovan jord på ett sådant 
sätt att avfallet kan återtas.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 36
Skäl 7a (nytt)

 (7a) Kloralkaliindustrin bör översända alla 
relevanta uppgifter om avveckling av 
kvicksilverceller i sina anläggningar till 
kommissionen och behöriga myndigheter i 
de berörda medlemsstaterna för att göra det 
lättare att kontrollera att förordningen 
efterlevs. De industrisektorer som erhåller 
kvicksilver vid rening av naturgas eller som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn bör också 
tillhandahålla kommissionen och behöriga 
myndigheter i de berörda medlemsstaterna 
relevanta uppgifter. Kommissionen bör 
göra denna information tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Kloralkaliindustrin har frivilligt åtagit sig att tillhandahålla kommissionen uppgifter om 
avveckling av kvicksilverceller. Dessa uppgifter är dock absolut nödvändiga för att man skall 
kunna kontrollera att förordningen efterlevs och bör därför ingå i denna förordning. Samma 
bör gälla för andra industrisektorer som erhåller kvicksilver. Uppgifterna bör tillhandahållas 
kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna, och de bör vara 
tillgängliga för allmänheten i enlighet med förordningen om tillgång till miljöinformation 
som förvaras hos gemenskapens institutioner.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 37
Skäl 8

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas för 
att bedöma det eventuella behovet av 
kompletterande åtgärder för export och
förvaring av kvicksilver, utan att det 
påverkar tillämpningen av fördragets 
konkurrensregler, särskilt artikel 81.

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas med 
alla berörda parter för att bedöma det 
eventuella behovet av kompletterande 
åtgärder för import, export, tillfällig
förvaring och slutligt bortskaffande av 
kvicksilver, kvicksilverföreningar och 
produkter som innehåller kvicksilver, utan 
att det påverkar tillämpningen av fördragets 
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konkurrensregler, särskilt artikel 81.

Or. en

Motivering

Alla berörda parter bör delta i informationsutbytet angående det eventuella behovet av 
kompletterande åtgärder. Detta bör även inbegripa import och slutligt bortskaffande av 
kvicksilver samt bestämmelser om kvicksilverföreningar och produkter som innehåller 
kvicksilver.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 38
Skäl 9

(9) Medlemsstaterna bör lämna information 
om tillstånd som utfärdas för 
förvaringsanläggningar samt om 
rättsaktens tillämpning och 
marknadseffekter, så att det blir möjligt att 
utvärdera rättsakten vid lämplig tidpunkt.

(9) Medlemsstaterna bör lämna information 
om tillstånd som utfärdas för anläggningar 
för tillfällig förvaring samt om rättsaktens 
tillämpning och marknadseffekter, så att det 
blir möjligt att utvärdera rättsakten vid 
lämplig tidpunkt.

Or. en

Motivering

Det bör preciseras att förvaring av kvicksilver endast får ske på tillfällig basis.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 39
Skäl 12

(12) Förordningen innehåller både en 
handelsrelaterad åtgärd och åtgärder som
motiveras av miljöpolitiska hänsyn. 
Artikel 1 är handelsrelaterad och grundas 
därför på artikel 133 i fördraget, medan de 
övriga artiklarna grundas på artikel 175.1.

(12) Förordningen motiveras av 
folkhälso- och miljöhänsyn.

Or. en
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Motivering

En dubbel rättslig grund är inte motiverad. För det första konstaterar kommissionen själv att 
rättsakten motiveras av målen om skydd av människors hälsa och miljön (artikel 175) och inte 
av handelspolitiska hänsyn (artikel 133). För det andra är det olämpligt att hänvisa till 
EG-domstolens färska dom angående Rotterdamkonventionen i syfte att försvara den dubbla 
rättsliga grunden. Genom Rotterdamkonventionen inrättas ett handelssystem, medan man 
genom denna förordning inför ett handelsförbud, vilket är något helt annat.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 40
Skäl 12

(12) Förordningen innehåller både en 
handelsrelaterad åtgärd och åtgärder som 
motiveras av miljöpolitiska hänsyn. 
Artikel 1 är handelsrelaterad och grundas 
därför på artikel 133 i fördraget, medan de 
övriga artiklarna grundas på artikel 175.1.

(12) Förordningen innehåller både en 
handelsrelaterad åtgärd och åtgärder som 
motiveras av miljöpolitiska hänsyn samt av 
omsorg om hälsan. Artikel 1 är 
handelsrelaterad och grundas därför på 
artikel 133 i fördraget, medan de övriga 
artiklarna grundas på artikel 175.1.

Or. pl

Motivering

Hälsoskyddspolitiken är i denna förordning av lika stort värde som miljöpolitiken. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 41
Skäl 13

(13) Målet att minska 
kvicksilverexponeringen med hjälp av ett 
exportförbud och en förvaringsskyldighet
kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, på grund av effekterna på 
rörligheten för varor och den gemensamma 
marknadens funktion och på grund av 
kvicksilverföroreningarnas 
gränsöverskridande karaktär. Målet kan 
därför endast uppnås på gemenskapsnivå. 
Gemenskapen kan därför vidta åtgärder i 

(13) Målet att minska 
kvicksilverexponeringen med hjälp av ett 
exportförbud och en skyldighet att tillämpa 
tillfällig förvaring av kvicksilver före dess 
slutliga bortskaffande i solidifierad form 
kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, på grund av effekterna på 
rörligheten för varor och den gemensamma 
marknadens funktion och på grund av 
kvicksilverföroreningarnas 
gränsöverskridande karaktär. Målet kan 
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enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

därför endast uppnås på gemenskapsnivå. 
Gemenskapen kan därför vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Motivering

Metalliskt kvicksilver är flytande. Det bör klargöras att förvaring av flytande kvicksilver bara 
kan accepteras om förvaringen är tillfällig. Det slutliga bortskaffandet bör gälla enbart 
kvicksilver i solidifierad form. Kommersiella förfaranden för solidifiering av metalliskt 
kvicksilver håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 42
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2008.

Or. de

Motivering

Ju längre man väntar med exportförbudet för kvicksilver, desto mer kvicksilver kan 
exporteras.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 43
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverkoncentration på mer än 
5 viktprocent från gemenskapen skall vara 
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förbjuden från och med den 1 juli 2008.

Or. en

Motivering

Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor och djur. 
Kvicksilverföreningar med en kvicksilverkoncentration på mer än 5 procent samt cinnober 
bör också omfattas av förbudet, så att indirekt export av kvicksilver undviks.

De största kvicksilverlagren finns i kloralkaliindustrin. Enligt PARCOM-beslut 90/3 skall 
kvicksilvercellerna i den sektorn avvecklas senast 2010. Att vänta med exportförbudet till 
2011 är nästan cyniskt eftersom detta skulle göra det möjligt att exportera allt det kvicksilver 
som avvecklats före detta datum, något som alltför ofta skulle få förödande konsekvenser för 
tredjeländer (t.ex. guldbrytning i öppen gruva).

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 44
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverhalt på mer än 1 viktprocent från 
gemenskapen skall vara förbjuden från och 
med den 1 juli 2008.

Or. en

Motivering

Lagstiftningen bör också omfatta ett exportförbud för cinnober och kvicksilverföreningar. 
Kvicksilver är ett av de farligaste metalliska elementen, och eftersom EU är världens största 
exportör av kvicksilver bör förbudet träda i kraft så snart som möjligt, senast den 1 juli 2008.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 45
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kalomel (CAS-nr 10112-91-1) från 
gemenskapen skall vara förbjuden från och 
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1 juli 2011. med den 1 juli 2010.

Or. en

Motivering

För att minska exporten av kvicksilver och kvicksilvermineral bör man också förbjuda export 
av cinnober. Att omvandla metalliskt kvicksilver till kalomel är billigt och lätt att genomföra. 
Kalomel kan med lätthet omvandlas till metalliskt kvicksilver på platser utanför EU och 
därför bör export av kalomel också förbjudas.

Europaparlamentet begärde i sin resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi 
(2005/2050(INI)) från mars 2006 att ett exportförbud skulle införas från och med 2010.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 46
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver 
(Hg, CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kvicksilverföreningar från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2010.

Or. en

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ändringsförslag 47
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som inte får släppas ut på 
marknaden inom EU skall vara förbjuden 
från och med den 1 juli 2008.

Or. en
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 48
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som inte får släppas ut på
marknaden inom EU skall vara förbjuden 
från och med den 1 januari 2009.

Or. en

Motivering

Samma formulering som i direktivet om mätinstrument.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 49
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som inte får säljas eller 
distribueras inom EU skall vara förbjuden 
från och med den 1 januari 2010.

Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 50
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Import till gemenskapen av metalliskt 
kvicksilver (Hg, CAS-nr 7439-97-6), 
cinnober och kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverkoncentration på mer än 
5 viktprocent skall vara förbjuden från och 
med den 1 juli 2008.
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Or. en

Motivering

Exportförbudet bör åtföljas av ett liknande importförbud som bör införas vid samma tidpunkt.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 51
Artikel 1b (ny)

Artikel 1b
Import av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kvicksilverföreningar till gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2010.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 52
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Import av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6), cinnober och kalomel 
(CAS-nr 10112-91-1) till gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 juli 2010.
Medlemsstaterna skall tillgodose sin egen 
efterfrågan på kvicksilver genom 
återvinning av kvicksilver från avfall och 
råprodukter.

Or. en

Motivering

Genom importförbudet för kvicksilver ser man till att EU:s efterfrågan på kvicksilver kommer 
att tillgodoses genom återvinning av kvicksilver från avfall och råprodukter.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 53
Artikel 2

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras, utan 
ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 
människors hälsa och för miljön.

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin eller som 
utvinns ur cinnober, kvicksilver som 
återvunnits vid rening av naturgas och 
kvicksilver som återvunnits som en 
biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras
tillfälligt, före dess slutliga bortskaffande i 
solidifierad form, utan ändring av dess 
egenskaper och koncentration, på ett sätt 
som är säkert för människors hälsa och för 
miljön.

Or. en

Motivering

Betydande mängder cinnober har redan utvunnits men ännu inte vidarebehandlats. För att 
undvika att ytterligare kvicksilver strömmar in på marknaden genom utvinning av kvicksilver 
från cinnober bör förvaringsskyldigheten utvidgas till att omfatta sådant kvicksilver.

Metalliskt kvicksilver är flytande. Det bör klargöras att förvaring av flytande kvicksilver bara 
kan accepteras om förvaringen är tillfällig. Det slutliga bortskaffandet bör gälla enbart 
kvicksilver i solidifierad form. Kommersiella förfaranden för solidifiering av metalliskt 
kvicksilver håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 54
Artikel 2

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras, utan 
ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 

Medlemsstaterna skall, från och med den 
dag som anges i artikel 1, se till att 
metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin eller som 
utvinns ur cinnober, kvicksilver som 
återvunnits vid rening av naturgas och 
kvicksilver som återvunnits som en 
biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn förvaras och slutligen 
bortskaffas inom gemenskapen, på ett sätt 
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människors hälsa och för miljön. som är säkert för människors hälsa och för 
miljön, i lämpliga anläggningar som kan 
användas för detta ändamål, åtföljt av en 
säkerhetsbedömning och ett tillstånd i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Någon teknik för säkert bortskaffande av flytande kvicksilver finns ännu inte tillgänglig på
marknaden. Därför anser vi att förvaring av flytande kvicksilver i nuläget bör ske enbart på 
tillfällig basis. Så snart tekniken finns tillgänglig kommer man att bli tvungen att bortskaffa 
det tillfälligt förvarade metalliska kvicksilvret på ett säkert sätt inom gemenskapen.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 55
Artikel 2

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin,
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras, utan 
ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 
människors hälsa och för miljön.

Medlemsstaterna skall, från och med den 
dag som anges i artikel 1, se till att 
metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin eller som 
utvunnits ur cinnober samt kvicksilver som 
återvunnits vid rening av naturgas och 
kvicksilver som återvunnits som en 
biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn förvaras, utan ändring 
av dess egenskaper och koncentration, på ett 
sätt som är säkert för människors hälsa och 
för miljön, i lämpliga anläggningar som 
kan användas för detta ändamål, åtföljt av 
en säkerhetsbedömning och ett tillstånd i 
enlighet med denna förordning.

Innan några andra alternativ övervägs bör 
man utreda möjligheten att utse ett central 
och säker förvaringsplats för befintliga 
lager av metalliskt kvicksilver eller av 
metalliskt kvicksilver som uppkommer som 
en biprodukt i samband med europeisk 
industriproduktion.

Or. es
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Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett praktiskt genomförande av det som parlamentet antagit i 
sin resolution av den 14 mars 2006 om gemenskapens kvicksilverstrategi.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 56
Artikel 2

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras, utan 
ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 
människors hälsa och för miljön.

Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 transporteras 
och förvaras, utan ändring av dess 
egenskaper och koncentration, på ett sätt 
som är säkert för människors hälsa och för 
miljön.

Or. pl

Motivering

Inom kloralkaliindustrin samt utvinningen och metallhanteringen av kvicksilver måste det 
vidtas åtgärder för att bland annat minimera kvicksilvrets skadeverkningar på miljön och 
människors hälsa. Dessa åtgärder inriktar sig i många fall inte bara på att förvaringen utan 
också transporterna skall skötas på ett sätt som motsvarar säkerhetens krav. 

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez och Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 57
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Innan några andra alternativ övervägs 
man bör utreda möjligheten att utnyttja 
Almadén för säker förvaring av befintliga 
lager av metalliskt kvicksilver eller av 
metalliskt kvicksilver som uppkommer som 
en biprodukt i samband med europeisk 
industriproduktion – men inte av produkter 
som innehåller kvicksilver och som har 
blivit avfall – för att på detta sätt kunna 
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utnyttja den infrastruktur, lokala 
arbetskraft och tekniska expertis som redan 
finns på plats.

Or. es

Motivering

Kvicksilvret bör förvaras på ett säkert sätt och i enlighet med normerna för en sund långsiktig 
miljöförvaltning. Parlamentet angav i sin resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi att 
”man bör utreda möjligheten att utnyttja Almadén för säker förvaring av befintliga lager av 
kvicksilver i metallisk form eller kvicksilver som produceras i andra hand av industrier över 
hela Europa, men inte av kvicksilverhaltiga produkter som har blivit avfall, för att på detta 
sätt kunna utnyttja de infrastrukturer, den lokala arbetskraft och den tekniska expertis som 
redan finns”.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 58
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Slutligt bortskaffande av flytande 
kvicksilver skall vara förbjudet.

Or. en

Motivering

Angående den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG skall göras för 
underjordsförvar fastställs för mottagande av avfall klart och tydligt att behållare och 
hålrumsväggarnas beläggning inte skall beaktas vid bedömningen av långsiktiga risker i 
avfallsdeponier, eftersom deras livslängd är begränsad. Sålunda står det klart att slutligt 
bortskaffande av metalliskt kvicksilver i flytande form är oacceptabelt. För klarhetens skull 
bör detta tydligt inskrivas i förordningen. Kommersiella förfaranden för solidifiering av 
metalliskt kvicksilver håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 59
Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i 
direktiv 1999/31/EG får metalliskt 

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i 
direktiv 1999/31/EG skall metalliskt 
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kvicksilver som är att betrakta som avfall 
förvaras i lämplig inneslutning antingen

kvicksilver som är att betrakta som avfall 
tillfälligt förvaras i lämplig inneslutning i 
ovanjordiska anläggningar som uteslutande 
är avsedda och utrustade för tillfällig 
förvaring av metalliskt kvicksilver i 
återtagbar form före dess slutliga 
bortskaffande i solidifierad form.

a) i en underjordisk saltgruva som 
anpassats för avfallsdeponering, eller
b) i en anläggning som uteslutande är 
avsedd och utrustad för tillfällig förvaring 
av metalliskt kvicksilver före dess slutliga 
bortskaffande.

Or. en

Motivering

Det framgår inte av förslaget om kommissionen vill tillåta förvaring eller slutligt 
bortskaffande av metalliskt kvicksilver i underjordiska saltgruvor. Alltför ofta blir förvaringen 
i gruvor i verkligheten permanent. Ur syn ur sinn! Slutligt bortskaffande av flytande 
kvicksilver i gruvor kan dock inte accepteras och strider uppenbart mot beslut 2003/33/EG, 
där det för mottagande av avfall för underjordisk förvaring fastställs att behållare och 
hålrumsväggarnas beläggning inte skall beaktas vid bedömningen av långsiktiga risker i 
avfallsdeponier, eftersom deras livslängd är begränsad.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 60
Artikel 3, punkt 1, led a

a) i en underjordisk saltgruva som anpassats 
för avfallsdeponering, eller 

a) i en underjordisk anläggning som 
anpassats för deponering av 
kvicksilveravfall, eller 

Or. en

Motivering

Det kan vara omöjligt att ordna med förvaring av kvicksilveravfall i en saltgruva, medan 
andra platser såsom anhydrit- eller kvicksilvergruvor kan finnas tillgängliga och vara 
lämpliga för ändamålet. Det krävs mer flexibilitet för att även dessa alternativ skall kunna 
beaktas.
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Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 61
Artikel 3, punkt 1, led ba (nytt)

ba) i en anläggning som enligt direktivet 
om samordnande åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar 
(IPPC-direktivet, 96/61/EG) är godkänd för 
framställning av klor (punkt 4.2 a i bilaga I 
till det direktivet) och utrustad, som en del 
av den godkända anläggningen, för 
tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver 
före dess slutliga bortskaffande.

Or. en

Motivering

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 
(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.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 62
Artikel 3, punkt 2

2. Med avvikelse från artikel 11.1 a i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1013/2006 får de behöriga mottagar-
och avsändarmyndigheterna inte resa 
invändningar mot transporter av metalliskt 
kvicksilver som är att betrakta som avfall, på 
grundval av att den planerade transporten 
eller bortskaffandet inte skulle vara i 
överensstämmelse med åtgärder som 
vidtagits för att genomföra principerna om 
närhet, prioritering av återvinning och 
tillräcklig egenkapacitet.

2. Med avvikelse från artikel 11.1 a i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1013/2006 får de behöriga mottagar-
och avsändarmyndigheterna inte resa 
invändningar mot transporter av metalliskt 
kvicksilver som är att betrakta som avfall
och som är avsett för tillfällig förvaring, på 
grundval av att den planerade transporten 
inte skulle vara i överensstämmelse med 
åtgärder som vidtagits för att genomföra 
principerna om närhet, prioritering av 
återvinning och tillräcklig egenkapacitet.
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Or. en

Motivering

Metalliskt kvicksilver bör bortskaffas slutligt enbart i solidifierad form. Förfaranden för 
solidifieringen kommer inte att finnas tillgängliga förrän om ett par års tid. Tills sådana 
förfaranden finns tillgängliga får metalliskt kvicksilver transporteras enbart för tillfällig 
förvaring. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 63
Artikel 4, punkt 1

1. Den säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG skall göras för 
underjordsförvar i saltgruvor som 
anpassats för avfallsförvaring skall särskilt 
omfatta de ytterligare risker som uppstår på 
grund av det metalliska kvicksilvrets och 
inneslutningens karaktär och långsiktiga 
uppträdande.

utgår

Or. en

Motivering

Alltför ofta blir förvaringen i underjordiska gruvor permanent. Ur syn ur sinn! Slutligt 
bortskaffande av flytande kvicksilver i gruvor kan dock inte accepteras och strider uppenbart 
mot beslut 2003/33/EG, där det för mottagande av avfall för underjordisk förvaring fastställs 
att behållare och hålrumsväggarnas beläggning inte skall beaktas vid bedömningen av 
långsiktiga risker i avfallsdeponier, eftersom deras livslängd är begränsad. Mot bakgrund av 
förbudet mot sådant slutligt bortskaffande finns det inget behov av att anpassa 
säkerhetsbedömningen i beslut 2003/33/EG. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 64
Artikel 4, punkt 2

2. För tillfällig förvaring i en anläggning 
som uteslutande är avsedd och utrustad för 
förvaring av metalliskt kvicksilver skall en 
säkerhetsbedömning som säkerställer en 
miljöskyddsnivå motsvarande den nivå som 

2. För tillfällig förvaring i en ovanjordisk 
anläggning som uteslutande är avsedd och 
utrustad för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver i återtagbar form skall en 
säkerhetsbedömning som säkerställer en 
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krävs enligt beslut 2003/33/EG genomföras 
och lämnas in till den behöriga 
myndigheten.

miljöskyddsnivå motsvarande den nivå som 
krävs enligt beslut 2003/33/EG genomföras 
och lämnas in till den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver måste ske i ovanjordiska 
anläggningar på ett sådant sätt att avfallet kan återtas och senare slutligt bortskaffas i 
solidifierad form.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 65
Artikel 4, punkt 2

2. För tillfällig förvaring i en anläggning 
som uteslutande är avsedd och utrustad för 
förvaring av metalliskt kvicksilver skall en 
säkerhetsbedömning som säkerställer en 
miljöskyddsnivå motsvarande den nivå som 
krävs enligt beslut 2003/33/EG genomföras 
och lämnas in till den behöriga 
myndigheten.

2. För tillfällig förvaring i en anläggning 
som uteslutande är avsedd och utrustad för 
förvaring av metalliskt kvicksilver skall en 
säkerhetsbedömning som säkerställer en 
hälso- och miljöskyddsnivå motsvarande 
den nivå som krävs enligt beslut 2003/33/EG 
genomföras och lämnas in till den behöriga 
myndigheten.

Or. pl

Motivering

Hälsoskyddspolitiken är i denna förordning av lika stort värde som miljöpolitiken. Därför bör 
säkerhetsbedömningen också inrikta sig på hur kvicksilvret påverkar hälsan.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 66
Artikel 4, punkt 3

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i 
saltgruvor, eller för anläggningar som 
uteslutande är avsedda och utrustade för 
tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver, 
skall innehålla krav på regelbundna 

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för ovanjordiska 
anläggningar som uteslutande är avsedda 
och utrustade för tillfällig förvaring av 
metalliskt kvicksilver, skall innehålla krav 
på regelbundna okulärbesiktningar av 
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okulärbesiktningar av behållare och på 
installation av lämplig utrustning för 
detektion av kvicksilverånga för att upptäcka 
eventuella läckor.

behållare och på installation av lämplig 
utrustning för detektion av kvicksilverånga 
för att upptäcka eventuella läckor. 
Kvicksilvret skall kunna återtas för säkert 
slutligt bortskaffande.

Or. en

Motivering

Metalliskt kvicksilver bör inte förvaras tillfälligt i underjordiska saltgruvor. Det bör endast 
förvaras i ovanjordiska anläggningar som är avsedda för detta ändamål, och förvaringen bör 
ske på ett sådant sätt att avfallet kan återtas och senare slutligt bortskaffas i solidifierad form.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 67
Artikel 4, punkt 3

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i 
saltgruvor, eller för anläggningar som 
uteslutande är avsedda och utrustade för 
tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver, 
skall innehålla krav på regelbundna
okulärbesiktningar av behållare och på 
installation av lämplig utrustning för 
detektion av kvicksilverånga för att upptäcka 
eventuella läckor.

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i 
saltgruvor, eller för anläggningar som 
uteslutande är avsedda och utrustade för 
tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver, 
skall innehålla krav på kontinuerliga
okulär- och analyskontroller av behållare 
och på installation av lämplig utrustning för 
detektion av kvicksilverånga för att upptäcka 
eventuella läckor.

Or. es

Motivering

Kontrollerna i förvaringsanläggningarna bör vara kontinuerliga. Regelbundna kontroller är 
inte något acceptabelt alternativ.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 68
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Under den tillfälliga förvaringen skall 
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ansvaret ligga hos ägaren till 
förvaringsanläggningen. Medlemsstaterna 
skall inrätta en fond för att se till att det 
finns finansiella medel till förfogande för 
den tillfälliga förvaringen och för ett
säkert slutligt bortskaffande av 
kvicksilvret. Fonden skall inrättas med 
hjälp av finansiella bidrag från 
kloralkaliindustrin, vilka skall stå i 
proportion till den mängd kvicksilver som 
skickas till tillfällig förvaring. Dessutom 
skall industrier som skickar metalliskt 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits från 
avfall eller som en biprodukt vid brytning 
och smältning av andra metaller än järn
till förvaring bidra till denna fond på ett 
proportionerligt sätt. 
När kvicksilvret skickas till slutligt 
bortskaffande enligt artikel 5 skall 
medlemsstaterna överta det administrativa 
och finansiella ansvaret för 
bortskaffandet.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett praktiskt genomförande av det som parlamentet antagit i 
sin resolution av den 14 mars 2006 om gemenskapens kvicksilverstrategi.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 69
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Under den tillfälliga förvaringen skall 
ansvaret för att förvaringen sker på ett 
säkert sätt ligga hos ägaren till 
förvaringsanläggningen. Medlemsstaterna 
skall inrätta en fond för att se till att det 
finns finansiella medel till förfogande för 
säkert slutligt bortskaffande av kvicksilver. 
Fonden skall helt och hållet inrättas med 
hjälp av avgifter från kloralkaliindustrin, 
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vilka skall stå i proportion till den mängd 
kvicksilver som skickas vidare för tillfällig 
förvaring. När kvicksilvret skall skickas 
vidare för slutligt bortskaffande i 
solidifierad form skall medlemsstaterna 
överta det administrativa ansvaret för 
bortskaffandet.

Or. en

Motivering

I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör det finansiella ansvaret för säkert 
slutligt bortskaffande ligga hos dem som producerar kvicksilveravfall.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 70
Artikel 4b (ny)

Artikel 4b

1. Berörda företag inom kloralkaliindustrin 
skall till kommissionen och behöriga 
myndigheter i de berörda medlemsstaterna 
lämna följande uppgifter angående 
avvecklingen av kvicksilver under ett visst 
år:
– Bästa möjliga uppskattning av den totala 
mängd kvicksilver som fortfarande är i 
bruk.
– Den mängd kvicksilver som återvunnits 
efter stängning eller omvandling av 
kloralkalianläggningar.
– Den mängd som sänts till enskilda 
anläggningar för tillfällig förvaring.
– Plats och kontaktuppgifter för alla 
förvaringsanläggningar.
– Överföringar till andra 
kloralkalianläggningar i EU för drift av 
kvarvarande celler.
– Den mängd som finns i tillfälligt förvar 
under den ursprungliga ägarens ansvar för 
drift av kvarvarande celler.
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2. Berörda företag inom de industrisektorer 
som erhåller kvicksilver vid rening av 
naturgas eller som en biprodukt vid 
brytning och smältning av andra metaller 
än järn skall till kommissionen och 
behöriga myndigheter i de berörda 
medlemsstaterna lämna följande uppgifter 
angående det kvicksilver som erhållits 
under ett visst år:
– Den mängd kvicksilver som erhållits.
– Den mängd som sänts till enskilda 
anläggningar för tillfällig förvaring.
– Plats och kontaktuppgifter för alla 
förvaringsanläggningar.
3. Berörda företag skall för första gången 
lämna in de uppgifter som avses i 
punkterna 1 och 2 senast den 31 maj ...*, 
och därefter varje år före den 31 maj.
4. Kommissionen skall offentliggöra 
informationen i punkt 3 i enlighet med 
förordning (EG) nr 1367/2006.
_____________
* Året efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Kloralkaliindustrin har frivilligt åtagit sig att tillhandahålla kommissionen uppgifter om 
avveckling av kvicksilverceller. Dessa uppgifter är dock absolut nödvändiga för att man skall 
kunna kontrollera att förordningen efterlevs och bör därför ingå i denna förordning. Samma 
bör gälla för andra industrisektorer som erhåller kvicksilver. Uppgifterna bör tillhandahållas 
kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna, och de bör vara 
tillgängliga för allmänheten i enlighet med förordningen om tillgång till miljöinformation 
som förvaras hos gemenskapens institutioner.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 71
Artikel 5

Kommissionen skall organisera ett Kommissionen skall organisera ett 



AM\660672SV.doc 27/33 PE 386.671v01-00

SV

informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och berörda industrier.

informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och berörda parter senast den 30 juni 2010.

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
eventuella behov av att utvidga 
exportförbudet till kvicksilverföreningar 
och produkter som innehåller kvicksilver, 
att utvidga förvaringsskyldigheten till 
metalliskt kvicksilver från andra källor samt
att fastställa tidsgränser för förvaring i 
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
behovet av att utvidga 
förvaringsskyldigheten till metalliskt 
kvicksilver från andra källor och av att 
fastställa tidsgränser för förvaring i 
underjordiska saltgruvor eller ovanjordiska
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

Inom ramen för detta informationsutbyte 
skall man analysera resultaten av 
bedömningen av huruvida Almadén vore 
en säker förvaringsplats för befintliga lager 
av metalliskt kvicksilver eller av metalliskt 
kvicksilver som uppkommer som en
biprodukt i samband med europeisk 
industriproduktion i enlighet med artikel 2 i 
denna förordning.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett praktiskt genomförande av det som parlamentet antagit i 
sin resolution av den 14 mars 2006 om gemenskapens kvicksilverstrategi.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 72
Artikel 5

Kommissionen skall organisera ett 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och berörda industrier.

Kommissionen skall organisera ett 
regelbundet informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och berörda parter. 
Informationsutbytet skall äga rum minst en 
gång per år. Det första informationsutbytet 
skall äga rum före den 30 juni 2009.

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
eventuella behov av att utvidga 
exportförbudet till kvicksilverföreningar och 
produkter som innehåller kvicksilver, att 
utvidga förvaringsskyldigheten till 

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
behovet av att utvidga exportförbudet till 
kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverkoncentration på mindre än 
5 viktprocent, av att utvidga skyldigheten 
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metalliskt kvicksilver från andra källor samt
att fastställa tidsgränser för förvaring i 
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

om tillfällig förvaring till metalliskt 
kvicksilver från andra källor, av att fastställa 
tidsgränser för förvaring i ovanjordiska 
anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver i återtagbar form, samt av att 
sörja för lämpligt slutligt bortskaffande av 
kvicksilver i solidifierad form.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att informationsutbytet är en kontinuerlig process. Detta utbyte bör vara 
inriktat främst på sådana frågor som ännu inte har behandlats i denna förordning. 

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez och Miguel Angel Martínez Martínez

Ändringsförslag 73
Artikel 5, stycke 2a (ny)

Inom ramen för detta informationsutbyte 
skall man analysera resultaten av 
bedömningen av huruvida Almadén vore 
en säker förvaringsplats för befintliga lager 
av metalliskt kvicksilver eller av metalliskt 
kvicksilver som uppkommer som en 
biprodukt i samband med europeisk 
industriproduktion i enlighet med artikel 2 i 
denna förordning.

Or. es

Motivering

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.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 74
Artikel 5 a (ny)

Varje år från och med ...1 skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
all relevant information om det kvicksilver 
som avvecklats, och särskilt följande 
uppgifter:
a) En uppskattning av den totala mängd 
kvicksilver som fortfarande är i bruk.
b) Den mängd kvicksilver som återvunnits 
efter stängning eller omvandling av 
kloralkalianläggningar.
c) Den mängd kvicksilver som sänts till 
enskilda förvaringsanläggningar.
d) Plats och kontaktuppgifter för alla 
förvaringsanläggningar.
e) Överföringar av kvicksilver till andra 
kloralkalianläggningar i EU för drift av 
kvarvarande celler.
f) Den mängd kvicksilver som finns i 
tillfälligt förvar under den ursprungliga 
ägarens ansvar för drift av kvarvarande 
celler.
______________________
1 Ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen får denna information så att den kan se till att förordningen 
övervakas och att kvicksilvret förvaras på ett säkert sätt. En avdelning om 
kloralkaliindustrins frivilliga åtagande att lämna information till kommissionen ingår i själva 
förordningen. Det frivilliga avtalet behövs därför inte längre.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 75
Artikel 6, punkt 2
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2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2014 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2012 till kommissionen lämna 
detaljerad information om sin användning 
av och handel med kvicksilver, cinnober 
och kalomel. De skall informera 
kommissionen om förordningens 
tillämpning och marknadseffekter på deras 
territorium. Kommissionen skall 
offentliggöra informationen i en kortfattad 
rapport inom ett år efter det att 
medlemsstaterna lämnat in informationen. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

Or. en

Motivering

Det viktigt att alla berörda parter så snart som möjligt får information om förbudet och dess 
utveckling.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 76
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2014 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

2. Medlemsstaterna skall senast den 
31 december 2011 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

Or. de

Motivering

I enlighet med det första ändringsförslaget måste all information lämnas tidigare.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 77
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2014 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

2. Medlemsstaterna skall senast den 
30 november 2011 informera kommissionen 
om förordningens tillämpning och 
marknadseffekter på deras territorium. 
Medlemsstaterna skall på begäran av 
kommissionen lämna denna information 
tidigare än den dag som anges i 
första stycket.

Or. en

Motivering

Om exportförbudet kan träda i kraft så tidigt som 2008 finns det ingen orsak att vänta med att 
införa medlemsstaternas skyldigheter att informera kommissionen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 78
Artikel 6, punkt 3

3. Den information som avses i punkt 2 skall 
åtminstone innehålla uppgifter om

Den information som avses i punkt 2 skall 
åtminstone innehålla uppgifter om

a) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
till eller från gemenskapen,
b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
mellan länder inom gemenskapen.

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverkoncentration på mer än 
5 viktprocent som transporteras mellan 
länder inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Punkt 3a: korrigering av ett tekniskt fel i kommissionens förslag: med tanke på det föreslagna 
exportförbudet för metalliskt kvicksilver är det inte meningsfullt att kräva att medlemsstaterna 
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rapporterar om metalliskt kvicksilver som lämnar gemenskapen. På motsvarande sätt finns 
det inget behov av att rapportera om metalliskt kvicksilver som kommer in i gemenskapen om 
ändringsförslagen om importförbud, som bland annat föredraganden har varit med om att 
lägga fram, antas. 

Punkt 3b: Utvidgning av rapporteringens omfattning i linje med utvidgningen av 
exportförbudets omfattning.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 79
Artikel 6, punkt 3

3. Den information som avses i punkt 2 skall 
åtminstone innehålla uppgifter om

Den information som avses i punkt 2 skall 
åtminstone innehålla uppgifter om

a) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
till eller från gemenskapen,

a) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kalomel som transporteras till eller från 
gemenskapen,

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
mellan länder inom gemenskapen.

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kalomel som transporteras mellan länder 
inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 80
Artikel 6, punkt 3, led b

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
mellan länder inom gemenskapen.

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar med en 
kvicksilverhalt på mer än 1 viktprocent som
transporteras mellan länder inom 
gemenskapen.
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Or. en

Motivering

Lagstiftningen bör också omfatta ett exportförbud för cinnober och kvicksilverföreningar.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso María Sornosa Martínez och Miguel Angel Martínez 
Martínez

Ändringsförslag 81
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall sex månader innan 
exportförbudet träder i kraft i enlighet med 
artikel 1 i denna förordning utvärdera 
effektiviteten hos och effekterna av de 
kompensationsåtgärder som vidtagits för att 
göra det möjligt för det område som 
påverkas av nedläggningen av 
kvicksilvergruvorna att utforma hållbara 
ekonomiska och sociala alternativ.

Or. es

Motivering

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”.


