
PR\585664FI.doc PE 364.783v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/2050(INI)

21.10.2005

MIETINTÖLUONNOS
elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta
(2005/2050(INI))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Marios Matsakis



PR\585664FI.doc PE 364.783v01-00
2/12 FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................9



PR\585664FI.doc PE 364.783v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS 3/12

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta
(2005/2050(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille elohopeaa 
koskevasta yhteisön strategiasta (KOM(2005)0020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

A. katsoo, että elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille ja 
luonnonvaraisille kasveille ja eläimille,

B. ottaa huomioon, että elohopea on pysyvää ja voi muuttua ympäristössä myrkyllisimmäksi 
muodokseen, metyylielohopeaksi, joka helposti sekä kulkeutuu istukkaverenkiertoon että 
läpäisee veri-aivoesteen ja voi siten vahingoittaa kehittymässä olevia aivoja,

C. ottaa huomioon, että elohopeasta johtuva saastuminen on laajalle levinnyttä, pysyvää ja 
ongelmia aiheuttavaa ja katsoo, että komission ehdottama elohopeaa koskeva yhteisön 
strategia on tärkeä panos taistellessa tätä maailmanlaajuista uhkaa vastaan,

D. ottaa huomioon, että elohopea ja sen yhdisteet on yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23. lokakuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/60/EY 1 (vesipolitiikan puitedirektiivi) määritelty vaarallisiksi prioriteettiaineiksi; 
katsoo, että komission piti tarkistetun direktiivin 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti antaa 
ehdotuksensa vaarallisten prioriteettiaineiden vuotojen, päästöjen ja häviöiden 
lopettamista kerralla tai vaiheittain joulukuuhun 2003 mennessä, mutta se ei ole vieläkään 
antanut tällaista ehdotusta, 

E. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman suurin elohopean viejä, ja katsoo, että 
Euroopan unionin asettama elohopean vientikielto voisi hillitä merkittävästi 
kaupankäyntiä ja pienentää maailmanlaajuisia elohopeavarastoja,

F. ottaa huomioon, että 12 000 tonnia Euroopan unionin kloori-alkaliteollisuudessa 
käytettävästä elohopeasta on määrä poistaa käytöstä seuraavan 15 vuoden aikana, ja 
katsoo, että tämä elohopean ylijäämä on varastoitava turvallisesti,

G. ottaa huomioon, että elohopeamalmia on louhittu Almadénissa, Espanjassa vuosisatojen 
ajan, ja katsoo, että kyseisten kaivosten sulkeminen vaatii taloudellisen ja sosiaalisen 
rakenneuudistuksen toteuttamista,

  
1 EYVL 327, 22.12.2000, s. 1. Direktiivi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001 
(EYVL 331, 15.12.2001, s. 1).
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H. katsoo, että olisi kiireesti perustettava paikka, jossa kaikkialta Euroopan unionin alueelta 
tulevan elohopeaylijäämän turvallinen varastointi voitaisiin varmistaa,

I. ottaa huomioon, että elohopeapäästöjen päälähde on hiilenpoltto, ja että suurten 
hiilivoimaloiden päästöjä säännellään yhteisön lainsäädännössä ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24. syyskuuta 1996 annetulla neuvoston 
direktiivillä (96/61/EY)1 (IPPC-direktiivi) ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan 
joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23. lokakuuta 2001 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/80/EY 2).

J. ottaa huomioon, että pienten polttolaitosten ja kotitalouksien hiilenpolton päästöjä ei ole 
säännelty missään yhteisön lainsäädännössä, vaikka niiden osuus Euroopan unionin 
27jäsen- ja ehdokasvaltion elohopeapäästöistä vuonna 2000 oli 35 prosenttia,

K. ottaa huomioon, että kehittyneissä maissa asuvien ihmisten suurin elohopea-altistumisen 
lähde on hammasamalgaamista peräisin olevien höyryjen hengittäminen,

L. ottaa huomioon, että krematorioista peräisin olevat päästöt ovat elohopeasaasteen 
merkittävä lähde, ja katsoo, että niitä koskevat vähennystekniikat voivat vähentää 
huomattavasti näitä päästöjä,

M. katsoo, että elohopean korvaaminen kuluttajille ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa mittaus-
ja valvontalaitteissa on tehokas tapa puuttua niiden käytöstä ja hävittämisestä johtuviin 
väistämättömiin päästöihin,

N. ottaa huomioon, että kotitalousjätteestä tuleva elohopeasaaste on kasvava ongelma, ja 
katsoo, että on otettava käyttöön kaikkien yhteiskunnassa kiertävien elohopeaa sisältävien 
tuotteiden pakollista erilliskeräämistä ja käsittelyä koskevat ohjelmat,

O. ottaa huomioon, että metyylielohopealle altistutaan useimmiten ravinnon kautta, ja katsoo, 
että se kerääntyy ja keskittyy erityisesti vesieliöiden ravintoketjuun, minkä vuoksi herkät 
väestöryhmät ja kalaa ja äyriäisiä runsaasti ravinnokseen käyttävät yhteisöt ovat erityisen 
haavoittuvia,

P. katsoo, että herkkien väestöryhmien (vauvojen, lasten, raskaana olevien ja synnytysiässä 
olevien naisten) altistumista elohopealle täytyy vähentää; katsoo, että tämän vähentämisen 
tehokkuutta on tehokkaasti valvottava ja katsoo, että koko väestölle ja erityisesti herkille 
väestöryhmille täytyy tiedottaa, ja niitä pitää kouluttaa ja varoittaa elohopean ja sen 
yhdisteiden saastuttamien elintarvikkeiden mahdollisista vaaroista,

Q. katsoo, että Euroopan unionin tulisi pyrkiä maailmanlaajuisten toimien avulla 
pienentämään merkittävästi elohopeavarastoja ja elohopean kysyntää sekä valvomaan 
kaikkea siitä käytävää kauppaa; katsoo, että Euroopan unionin tulisi ryhtyä oikeudellisesti 
sitoviin toimiin yhteisön tasolla saadakseen ratkaisevaa uskottavuutta kansainvälisen tason 
toimille,

  
1 EYVL 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EYVL 309, 27.11.2001, s. 1.
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R. katsoo, että tarkasteltaessa toimintasuunnitelmaa vuonna 2010 kansalaisten saatavilla 
olevat maaperää, ilmaa ja vettä koskevat mittaukset on otettava huomioon,

S. ottaa huomioon, että saadun elohopean määrä riippuu jossain määrin paikallistason eri 
ekosysteemien biokertymisestä,

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon elohopeaa koskevasta yhteisön 
strategiasta ja korostaa yleistä lähestymistapaa Euroopan tasolla tavoitteeksi otettuihin 
elohopeapäästöjen, sen varastojen ja kysynnän vähentämiseen sekä elohopean ylijäämien 
käsittelyyn ja altistumiselta suojeluun;

2. painottaa tässä yhteydessä, että Euroopan unionin on tärkeää jatkaa ponnistelujaan 
kansainvälisellä tasolla elohopean käytön ja elohopeapäästöjen vähentämiseksi 
merkittävästi ja maailmanlaajuisesti ottaen huomioon, että vaihtoehtoja on olemassa ja 
pyrkien samalla asteittain lopettamaan alkutuotannon ja estämään ylijäämien 
ilmestymisen uudelleen markkinoille; 

3. korostaa edellä mainitun huomioon ottaen metallisen elohopean ja sen yhdisteiden viennin 
asteittaista lopettamista yhteisön alueelta käsittelevän komission ennakoivan ehdotuksen 
tärkeyttä, ja pyytää komissiota varmistamaan, että Euroopan unionin elohopean 
vientikielto otetaan käyttöön niin pian kuin käytännössä on mahdollista ja viimeistään 
vuoteen 2010 mennessä;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan ennen vuoden 2008 maaliskuuta toimenpiteitä, jotta 
elohopean ja sen yhdisteiden tuontia ja vientiä voitaisiin jäljittää niin yhteisön sisällä kuin 
yhteisöön ja yhteisöstä pois suuntautuvan tuonnin ja viennin osalta, ja nämä toimenpiteet 
olisi toteutettava jo ennen vientikiellon voimaantuloa;

5. pyytää komissiota sen tähden ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaikki 
kloori-alkaliteollisuudesta tuleva elohopea varastoidaan turvallisesti jatkuvassa 
valvonnassa oleviin paikkoihin, joissa nopea puuttuminen asioihin on tarvittaessa 
mahdollista;

6. korostaa lisäksi ”saastuttaja maksaa” -periaatteen soveltamisen tärkeyttä 
elohopeaylijäämän varastoinnissa; 

7. kehottaa komissiota samaan aikaan varmistamaan, että Euroopan primaarituotannon 
elohopeaa ei tulisi Euroopan unionin markkinoille ja/tai maailmanmarkkinoille; 

8. painottaa elohopeapäästöjen päälähteen olevan hiilenpoltto ja pyytää komissiota ottamaan 
mahdollisimman pian käyttöön joko IPPC-direktiivin tai erillisen lainsäädäntötoimen 
nojalla vähintäänkin raja-arvot kaikilta asiaan kuuluvilta toiminnan aloilta ja erityisesti 
suurista ja pienistä hiilenpolttolaitoksista tuleville elohopeapäästöille; 

9. kehottaa komissiota varmistamaan IPPC-direktiivin tinkimättömän täytäntöönpanon 
lyhyellä aikavälillä ottaen huomioon, että elohopeakennojen käyttämistä kloori-
alkaliteollisuudessa ei pidetä parhaana käytettävissä olevana tekniikkana (BAT);
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10. pyytää komissiota ryhtymään pian jatkotoimenpiteisiin krematorioista peräisin olevien 
elohopeapäästöjen valvomiseksi ottaen huomioon, että ne ovat kasvava ja huolestuttava 
päästölähde; 

11. pyytää komissiota esittämään vuoden 2007 loppuun mennessä ehdotuksia 
hammasamalgaamissa käytetyn elohopean käytön rajoittamiseksi ottaen huomioon, että on 
olemassa toimivia, elohopeattomia vaihtoehtoja ja kehottaa komissiota samanaikaisesti 
ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hammasamalgaamijätteen käsittelyä 
koskevia komission vaatimuksia sovelletaan asianmukaisesti;

12. pyytää komissiota rajoittamaan elohopean markkinointia ja käyttöä kaikissa sekä 
kuluttajille että ammattikäyttöön, erityisesti kotitalouksille, terveydenhoitopalveluihin ja 
kouluille tarkoitetuissa mittaus- ja valvontalaitteissa sallien kuitenkin joitakin poikkeuksia 
alueilla, joissa sopivia vaihtoehtoja ei vielä ole saatavilla; näitä erivapauksia 
myönnettäisiin harvoissa tapauksissa, kuten museokokoelmien ylläpitoon ja 
teollisuusperinnön vaalimiseen;

13. pyytää komissiota ryhtymään pian toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki elohopeaa 
sisältävät ja tällä hetkellä yhteiskunnassa käytössä olevat tuotteet (ei vain sähkö- ja 
elektroniset tuotteet) kootaan erikseen ja käsitellään turvallisesti;

14. kehottaa komissiota puuttumaan elohopean käyttöön rokotteiden tuotannossa, kuten on 
mainittu myös neuvoston 24. kesäkuuta 2005 annetuissa päätelmissä, ja arvioimaan sitä 
tarkoituksena käytön rajoittaminen ja täydellinen kielto, kun käytettävissä on 
asianmukaisia ja turvallisia vaihtoehtoja;

15. kehottaa komissiota varmistamaan, että elohopean tutkiminen asetetaan ensisijaiseksi 
tavoitteeksi, ja sille myönnetään sopiva rahoitus seitsemännen puiteohjelman ja muiden 
asiaankuuluvien rahoitusjärjestelmien turvin;

16. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki muut elohopean käyttötavat, joita ei ole 
mainittu kyseisessä strategiassa, korvattaisiin mahdollisuuksien mukaan turvallisilla 
vaihtoehdoilla kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä (REACH) 
koskevan asetusluonnoksen mukaisesti heti, kun se on vahvistettu;

17. korostaa, että on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin altistumisen vähentämiseksi ja tiedon 
lisäämiseksi; tunnustaa lähinnä elohopea-altistuksesta johtuvia terveysriskejä koskevan 
yleisen tietouden, tiedonvälityksen ja koulutuksen tärkeyden;

18. kehottaa komissiota täyttämään mahdollisimman pian vesipolitiikan puitedirektiivissä 
mainitut velvoitteensa, jotka edellyttivät sen jo joulukuuhun 2003 mennessä ehdottavan 
riittäviä päästöjen valvontatoimenpiteitä ja laatuvaatimuksia elohopean ja sen yhdisteiden 
vuotojen, päästöjen ja häviämisen vesiympäristöön asteittaiseksi lopettamiseksi;

19. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tutkia tarkemmin, mikä on erityyppisten 
kalojen ja äyriäisten määrä haavoittuvien väestöryhmien ravinnossa, ja katsoo sen olevan 
kiireellisimpiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että haavoittuvien väestöryhmien 
altistuminen vähennetään metyylielohopeasta asetetun, kansainvälisesti hyväksytyn 
turvallisen tason alle;
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20. kehottaa komissiota varmistamaan, että kalojen, myös suurten petokalojen, 
metyylielohopeatason mittaamiseen tarkoitetut ohjelmat otetaan käyttöön 
mahdollisimman pian, jotta saavutettaisiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
antamat suuria määriä elohopeaa sisältäviä kaloja koskevat kulutussuositukset kiinnittäen 
erityistä huomiota haavoittuville väestöryhmille annettaviin ohjeisiin; katsoo, että 
sellaisessa ohjelmassa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tosiasiaan, että jotkin 
ekosysteemit muuntavat toisia helpommin elohopeaa elimistöön paremmin imeytyväksi 
metyylielohopeaksi;

21. kehottaa komissiota samassa yhteydessä varmistamaan, että elohopea kuuluu alun perin 
Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmassa 2004–2010 (KOM(2004)0416) 
ennakoituun ympäristönseurantaohjelmaan, kuten Euroopan parlamentti siitä 
23. helmikuuta 2005 antamassa päätöslauselmassa esitti (2004/2132(INI)1;

22. pitää myönteisenä neuvoston päätelmää, jossa tunnustetaan Espanjan Almadénin pitkään 
käytössä olleiden elohopeakaivosten sulkemisesta aiheutuvat ympäristö- ja sosiaaliset 
ongelmat; suosittaa ryhtymistä komission asiaankuuluvasti rahoittamiin riittäviin 
korvaustoimenpiteisiin, jotta kyseisillä alueilla, joilla elohopeakaivoksia on suljettu. 
löydettäisiin toteuttamiskelpoisia taloudellisia ja sosiaalisia vaihtoehtoja; korostaa, 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;

23. kannattaa toimenpiteitä suljettujen saastuneiden kaivosalueiden kunnostamiseksi ja 
valvomiseksi saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen;

24. suhtautuu myönteisesti kaikkiin komission kansainvälisen tason toimintaa koskeviin 
ehdotuksiin ja painottaa komission ja jäsenvaltioiden kansainvälisen toiminnan tukemisen 
ja edistämisen tärkeyttä, jotta saavutettaisiin sopimus maailmanlaajuisen elohopeaa 
käsittelevän lainsäädäntötoimen täytäntöönpanosta;

25. korostaa edelleen Euroopan unionin yhteistyön tärkeyttä merkittävimpien kaivostoimintaa 
harjoittavien maiden, Algerian ja Kirgisian kanssa, jotta primaarielohopean tulo 
maailmanmarkkinoille saataisiin asteittain lopetettua asianmukaisia toimia tukemalla;

26. painottaa Euroopan unionin tekemien aloitteiden ja muiden alueiden, kuten G77-maiden ja 
Kiinan kanssa järjestettävien kahdenvälisten neuvotteluiden tärkeyttä, jotta voidaan 
valmistautua paremmin tulevassa YK:n ympäristöohjelman hallituksen kokouksessa 
pidettäviksi suunniteltuihin neuvotteluihin;

27. pyytää komissiota tutkimaan, minkälaisia mahdollisuuksia on tarjota teknistä tukea ja 
asiantuntemusta asianosaisille kehitysmaille ja siirtymätalousmaille, jotta ajan mittaan 
saataisiin asteittain lopetettua elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö ja levitys;

  
1 P6_TA(2005)0045.
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28. kehottaa komissiota varmistamaan elohopean käytön rajoittamisen kullankaivamisen 
yhteydessä samalla, kun edistetään toteuttamiskelpoisia elohopeaa käyttämättömiä 
tekniikoita, ja ehdottamaan hyväksymistä osoittavan merkitsemisjärjestelmän luomista 
ilman elohopean käyttöä kaivetulle kullalle;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Elohopea on raskasmetalli, jota esiintyy ympäristössä eri kemiallisissa muodoissa. Elohopea 
on ainoa puhtaassa muodossaan nestemäisenä esiintyvä metalli, joka höyrystyy hitaasti 
huonelämpötilassa. Luonnontapahtumat (esim. tulivuorenpurkaukset, kallioiden 
rapautuminen) ja ihmisen toiminta (louhinta, polttoaineiden polttaminen) voivat vapauttaa 
elohopeaa ympäristöön. Maailmanmarkkinoilla oleva elohopea on pääosin hankittu 
Espanjassa, Kiinassa, Kirgisiassa ja Algeriasta sijaitsevista sinooperia tuottavista kaivoksista.
Teollisten menetelmien avulla elohopeaa voi myös kierrättää. 

Espanjan Almadénin elohopeaesiintymistä tuotetaan suurin osa maailman nestemäisestä 
elohopeametallista. Sen koko tuotanto historiallisista ajoista lähtien on noin 250 000 tonnia, 
mikä on noin kolmannes kaikesta maailmassa tuotetusta elohopeasta. Elohopeaa on louhittu 
Almedénissa yli 2000 vuotta, ja se on alueen sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan ydin. 

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille ja 
luonnonvaraisille kasveille ja eläimille. Se on maailmanlaajuinen, leviävä ja pysyvä saaste. 
Elohopea voi ympäristössä muuttua myrkyllisimmäksi muodokseen, metyylielohopeaksi, joka 
läpäisee helposti sekä istukan muodostaman esteen että aivo-veriesteen ja uhkaa aiheuttaa 
vahinkoa hermostolle ollen siten erityisen vaarallinen sikiönkehitykselle.
Elohopea on maailmanlaajuinen uhka. Se ylittää kansalliset ja alueelliset rajat edeten suuria 
etäisyyksiä ilmakehässä saastuttaen Euroopan ja koko maailman elintarvikevarastot siinä 
määrin, että se aiheuttaa merkittävän riskin ihmisten terveydelle.

Euroopan unioni on maailman suurin elohopean viejä, ja vuosina 2001–2001 se on vastannut 
noin 30 prosentista maailman elohopeankulutuksesta. Euroopan unioni on näin ollen 
taloudellisista, poliittisista ja moraalisista syistä velvoitettu omaksumaan johtavan aseman 
elohopeaan liittyvien maailmanlaajuisten ongelmien käsittelyssä. Yhteisön toiminta, kuten 
myös kansainvälinen sitoutuminen ovat välttämättömiä ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemisiksi. Elohopeaa koskeva yhteisön strategia kokonaisvaltaisine lähestymistapoineen 
on siten merkittävä panos tätä maailmanlaajuista uhkaa torjuttaessa.

I. Vientikielto ja turvallinen varastointi

Komissio suunnittelee yhteisön ulkopuolelle suuntautuvan elohopean viennin asteittaista 
lopettamista ottamalla vientikiellon käyttöön vuoteen 2011 mennessä. Tämä kielto pitäisi 
kuitenkin ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista ja viimeistään vuoteen 2010 mennessä.  
Sellaisten kansainvälisten toimien myötä, joita ehdotettiin YK:n ympäristöohjelman 
hallituksen kokouksen helmikuussa 2005 hyväksymässä päätöslauselmassa ja 
maailmanlaajuisen ympäristörahaston, YK:n kehitysjärjestön ja YK:n teollistamisjärjestön 
Global Mercury Project -hankkeessa, paine elohopean maailmanlaajuisen kysynnän 
vähentämistä kohtaan suunnatuille toimille kasvaa. 

Arvioidaan, että Euroopan unionin kloori-alkaliteollisuus tuottaisi noin 12 000 tonnia 
poistettavaksi tarkoitettua elohopeaa seuraavan 15 vuoden aikana. Tämä elohopean ylijäämä 
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täytyy varastoida turvallisesti jatkuvasti valvottuihin varmoihin paikkoihin, joiden hoitoon 
voidaan tarpeen tullen puuttua välittömästi.

II. Päästöjen raja-arvot

Elohopeapäästöjen päälähde on hiilenpoltto. Olemassa olevien välineiden, kuten direktiivin 
2001/80/EY, täytäntöönpano rikkidioksidien vähentämiseksi vähentää jonkin verran myös 
elohopeapäästöjä.  Erityisesti yhdistymätöntä elohopeaa, joka leviää maailmanlaajuisesti ja 
voi pysyä ilmakehässä jopa vuoden, vapautuu ympäristöön, mikä lisää osaltaan 
maailmanlaajuista saastumista.  Elohopeapäästöjen raja-arvot suurille polttovoimaloille ja 
muulle vastaavalle toiminnalle tulisi ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista IPPC-
direktiivissä 96/61/EY ja/tai erillisessä lainsäädäntöasiakirjassa ottaen huomioon, että on jo 
olemassa erilaisia valvontavaihtoehtoja, kuten hyvitysmekanismit, vähän elohopeaa sisältävän 
hiilen käyttö, hiilenpuhdistaminen tai sen vaihtaminen puhtaampaan polttoaineeseen. Kuten 
strategiassa on edelleen mainittu, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimuksen 
(LRTAP) raskasmetalleja koskevassa pöytäkirjassa mainitut kansainväliset toimet tulisi myös 
ottaa huomioon.

Pienistä polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä ei nykyisin säännellä yhteisön 
lainsäädännössä, mutta tällaisille laitoksille pitäisi myös asettaa päästöjen raja-arvot jonkin 
yhteisön välineen avulla, sillä näistä laitoksista tulevien elohopeapäästöjen kasautuva vaikutus 
lisää oleellisesti päästöjen kokonaistasoa.

Krematorioista peräisin olevat elohopeapäästöt ovat lisäksi saasteen kasvava lähde, ja niitä 
pitäisi kontrolloida Euroopan unionin tasolla. Lainsäädäntöä on jo annettu Tanskassa, 
Alankomaissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se tulisi yhdenmukaistaa 
ennen kuin useammat jäsenvaltiot antavat omaa lainsäädäntöä asiasta. Asiaa koskeva Koillis-
Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (OSPAR) suositukset 
koskevat 25 jäsenvaltiosta vain 12:a eikä pakotteita ole ennakoitu siinä tapauksessa, että 
suosituksia ei panna täytäntöön. 

III. Elohopean käytön kielto mittaus- ja valvontalaitteissa 

Ainoa tehokas tapa vähentää mittaus- ja valvontalaitteiden käytöstä sekä hävittämisestä 
aiheutuvia elohopeapäästöjä on elohopean korvaaminen muilla aineilla näissä tuoteryhmissä. 
Vaarallisten kemikaalien käytön rajoittamisesta tuotteissa on jo esimerkkejä Euroopan 
unionin lainsäädännössä, esimerkiksi direktiiveissä 76/769/ETY ja 2002/95/EY. Sen tähden 
elohopean markkinointia ja käyttöä kaikissa sekä kuluttajille että ammattikäyttöön, erityisesti 
kotitalouksille, terveydenhoitopalveluihin ja kouluille tarkoitetuissa mittaus- ja 
valvontalaitteissa pitäisikin rajoittaa, kuitenkin siten, että sallitaan joitakin poikkeuksia 
alueilla, joilla sopivia vaihtoehtoja ei vielä ole. Poikkeuslupien pitäisi olla voimassa vain 
tietyn ajan, jolloin kannustettaisiin tutkimusta ja kehitystä, joka rohkaisisi kyseistä 
teollisuudenalaa vaihtoehtoisten aineiden ja tekniikoiden käyttöön. Useilla jäsenvaltioilla, 
kuten Ruotsilla, Tanskalla ja Alankomailla, on kokemusta sellaisten rajoitusten onnistuneesta 
täytäntöönpanosta. 
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IV Elohopeajätteen keräys ja käsittely

Elohopeaa sisältävien, jo yhteiskunnassa käytössä olevien tuotteiden erillinen, turvallinen 
keräys ja käsittely täytyy ottaa käyttöön. Suuri osa elohopeaa sisältävästä jätteestä on peräisin 
kotitalouksista, ja sitä voi päästä uudelleen ympäristöön valvomattomasti. Komission pitäisi 
strategiassaan ehdottaa toimenpiteitä, jotka tähtäävät tämän ongelman ratkaisuun. Samoin 
yhteisön vaatimusta hammasamalgaamista peräisin olevan jätteen käsittelystä on sovellettava 
asianmukaisesti. 

V. Suojelu elohopeaa vastaan ja sen vaaroista tiedottaminen

Kun otetaan huomioon, että elohopea on biologisesti kertyvää ja lisääntyvää ja että 
elohopealle altistuminen vaarantaa aivojen kehityksen, herkkien väestöryhmien (lasten, 
raskaana olevien ja synnytysiässä olevien naisten) on oleellista saada tarpeeksi tietoa ja olla 
tietoisia kalankäytön mahdollisista vaaroista. Kuten Euroopan elintarvikeviranomainen on 
suositellut, näiden herkkien väestöryhmien altistumista elohopealle on valvottava, sekä 
asetettava suositukset kalojen ja äyriäisten määrälle ravinnossa. Tällaisen valvonnan tulisi olla 
osa alun perin ympäristöterveystoimintasuunnitelmassa kaudeksi 2004–2010 esiteltyjä 
ympäristön ja terveyden valvontaa ja ympäristönseurantaohjelmaa.

VI. Rokotteet

Elohopeaa on rokotteissa tiomersaalina (tunnetaan myös timerosaalina), jonka painosta noin 
50 prosenttia on etyylielohopeaa ja jota käytetään säilöntäaineena eli estämään mikrobien 
kasvua. Tässä vaiheessa kiistellään vielä siitä, onko rokotteiden tiomersaalilla haitallista 
vaikutusta ihmisiin vai ei, mutta on kuitenkin tärkeää huomata, että vuonna 1991 Maailman 
terveysjärjestö totesi, että mitään turvallista tasoa, jonka alapuolella elohopea-altistumisella ei 
olisi mitään haitallista vaikutusta, ei ikinä ole vahvistettu. Jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet 
joihinkin toimenpiteisiin. Elokuussa 2004 Yhdistyneen kuningaskunnan terveys- ja 
sosiaaliturvaministeriö ilmoitti, että se ei enää käyttäisi tiomersaalia vauvojen rokotteissa; 
Tanskan terveydenhuoltojärjestelmän kansallinen keskuslaboratorio ei ole käyttänyt 
tiomersaalia lasten rokotteissa vuoden 1992 jälkeen. Rokotteissa käytettävää elohopeaa 
koskeva tilanne muissa jäsenvaltioissa ei ole selvä.  

VII. Kansainvälisen toiminnan tukeminen ja edistäminen

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tulisi tehostaa kansainvälisiä ponnistelujaan ja pyrkiä 
maailmanlaajuisiin elohopeapäästöjen, elohopean kysynnän ja varastojen maailmanlaajuista 
valvontaa koskeviin toimenpiteisiin. Ottaen huomioon elohopeasaasteen rajat ylittävän 
luonteen, on sitouduttava pyrkimyksiin päästä sopimukseen elohopeaa koskevasta 
kansainvälisestä lainsäädännöllisestä välineestä. Yhteistyötä tulisi vahvistaa kahdelle 
suurimmalle elohopeaa louhivalle maalle, Algerialle ja Kirgisialle, annetun taloudellisen ja 
teknisen tuen muodossa, jotta niitä rohkaistaisiin asteittain lopettamaan elohopean 
alkutuotanto.  Valmistauduttaessa YK:n ympäristöohjelman hallituksen kokoukseen vuonna 
2007 tulisi vahvistaa kahdenvälisiä suhteita muun muassa Kiinaan, Intiaan ja Venäjään, jotka 
kaikki ovat kasvavassa määrin riippuvaisia hiilivoimalaitoksissa käytettävistä kiinteistä 
polttoaineista.
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Johtopäätökset/Suositukset

Elohopea on myrkyllistä ihmisille, ekosysteemeille ja luonnonvaraisille kasveille ja eläimille, 
ja se muodostaa rajat ylittävän maailmanlaajuisen uhan. Elohopeasaasteen aiheuttama 
ongelma on monimutkainen, ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä monella eri rintamalla, jotta 
siihen liittyviä terveys- ja ympäristöuhkia voitaisiin merkittävästi vähentää. Elohopeaa 
koskeva yhteisön strategia on tervetullut askel oikeaan suuntaan. Strategiassa ehdotettujen 
toimien täytyy johtaa lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin seuraavilla alueilla:

- päästöjen raja-arvot asiaankuuluville toiminnan aloille
- vähennystekniikka pakolliseksi krematorioille
- elohopean alkutuotannon vientikielto vuoteen 2010 mennessä
- elohopean ylijäämien turvallinen varastointi
- hammasamalgaamijätteen valvonta ja käsittely
- rajoitus elohopean käytölle hammasamalgaamissa
- valvonta- ja mittauslaitteissa käytettävän elohopean kielto silloin, kun turvallisia 

vaihtoehtoja on olemassa.


