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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0636)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0363/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия,
както и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и 
безопасното складиране на метален 
живак

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно забраната за износ и 
безопасното складиране на метален 
живак, живачен сулфид, живачни
съединения и съдържащи живак 
продукти

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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Обосновка

Consequent to the changes to article 1. 

Изменение 2
Съображение 2

(2) В съответствие със съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и 
Съвета „Общностна стратегия относно 
живака” е необходимо намаляване на 
риска от излагане на живак за хората и 
околната среда.

(2) В съответствие със съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и 
Съвета „Общностна стратегия относно 
живака” и с резолюцията на 
Европейския парламент от 14 март 
2006 г.1 относно тази стратегия, е 
необходимо намаляване на риска от 
излагане на живак за хората и околната 
среда.
1 OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 128.

Обосновка

The EP in its resolution called on the Commission to protect human health and the 
environment through legally binding measures which will eliminate releases of mercury and 
its compounds to the environment.

Изменение 3
Съображение 3 а (ново)

 3а) Живакът все още не е обект на 
задължителни ограничения по 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда, с 
изключение на Протокола за 
тежките метали от 1998 г. към 
Конвенцията на Икономическата 
комисия за Европа към ООН относно 
трансграничното замърсяване на 
въздуха на далечни разстояния

Обосновка

The phasing out of the export of metallic mercury and mercury compounds from the 
Community will not be sufficient to protect human health and the environment from the 
negative effects of the mercury released into the environment and, therefore, an international 
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commitment is needed in addition, with a view to agreeing on a legally binding instrument.

Изменение 4
Съображение 4

(4) Износът на метален живак от 
Общността се забранява, така че да се 
намали значително световното 
предлагане на живак.

(4) Износът на метален живак, живачен 
сулфид и живачни съединения от 
Общността се забранява, така че да се 
намали значително световното 
предлагане на живак.

Обосновка

To be in line with the amendment to article 1.

Изменение 5
Съображение 4 а (ново)

4а) Поради същата причина износът 
на продукти, съдържащи живак, 
които са били регулирани или 
предстои да бъдат регулирани в 
Европейския съюз, също се забранява.

Обосновка

To be in line with the amendment to article 1, paragraph 1a. 

Изменение 6
Съображение 4 б (ново)

4б) Вносът на метален живак, 
живачен сулфид и живачни 
съединения се забранява с оглед 
осигуряване на по-добра защита на 
човешкото здраве и околната среда в 
Европейския съюз.
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Обосновка

The EU should consider prohibiting imports of mercury, cinnabar ore and mercury 
compounds to support policies encouraging mercury recovery from waste and products.

Изменение 7
Съображение 5 а (ново)

5а) Държавите-членки периодично 
предоставят информация на 
Комисията относно металния 
живак, живачния сулфид и 
живачните съединения, влизащи, 
излизащи или предмет на 
трансгранична търговия на тяхна 
територия, така че да се позволи 
навременната оценка на 
ефективността на инструмента. 
Подобна информация се прави лесно 
достъпна за широката 
общественост.

Обосновка

Given that better data on mercury flows within Europe are needed immediately (also 
acknowledged by the 23rd UNEP Governing Council) the existing provisions for tracking and 
reporting on the movements of mercury, cinnabar ore and mercury compounds should be 
urgently strengthened, and further provisions set up as necessary.

Изменение 8
Съображение 7

(7) С оглед гарантиране на безопасно за 
здравето на човека и околната среда 
складиране, оценката за безопасност 
съобразно Решение 2003/33/EО относно 
подземното складиране следва да бъде 
допълнена от специфични изисквания и 
да бъде приложима за неподземно
складиране..

(7) С оглед гарантиране на безопасно за 
здравето на човека и околната среда 
складиране, оценката за безопасност 
съобразно Решение 2003/33/EО относно 
подземното складиране следва да бъде 
допълнена от специфични изисквания и 
да бъде приложима за наземно
складиране..
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Обосновка

The amendment is in line with the modification in article 5. Carelessly stored mercury may 
seriously endanger the environment and human health through, for instance, contamination 
of soil and ground water.

Изменение 9
Съображение 8

(8) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация, за да се прецени 
евентуалната нужда от допълнителни 
мерки, свързани с износа и 
складирането на живак, без да се 
накърняват правилата относно 
конкуренцията, посочени в Договора, и 
по-специално член 81..

(8) Целесъобразно е да се организира 
обмен на информация с всички 
заинтересовани страни, за да се 
прецени евентуалната нужда от 
допълнителни мерки, свързани с вноса, 
износа и складирането на живак, без да 
се накърняват правилата относно 
конкуренцията, посочени в Договора, и 
по-специално член 81.

Обосновка

Information exchange is important within the European Union. Better results can be achieved 
if methods and ideas are shared among all stakeholders.

Изменение 10
Съображение 10 а (ново)

10а) Комисията и държавите-членки 
насърчават и улесняват 
информираността и осигуряват 
наличността за обществеността на 
информация относно забраната за 
износ на метален живак, живачен 
сулфид и живачни съединения, както 
и за безопасното складиране на 
метален живак.

Обосновка

Public availability of information has been demonstrated to be extremely important to ensure 
a high level of protection of human health and the environment.
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Изменение 11
Съображение 11 а (ново)

11а) Държавите-членки определят
правила за налагане на санкции при 
нарушение на разпоредбите на 
настоящия регламент и гарантират, 
че тези наказания се прилагат. 
Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и разубеждаващи.

Обосновка

Since non-compliance with this Regulation can result in damage to human health and the 
environment, a workable and transparent procedure should be established on sanctions for 
non-compliance.

Изменение 12
Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6) от Общността се забранява, 
считано от 1 юли 2011 г.

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 
7439-97-6), живачен сулфид и 
живачни  съединения от Общността се 
забранява, считано от 1 януари 2009 г.

Обосновка
Mercury and its compounds are highly toxic to people and animals. Allowing the continued 
export of mercury compounds would create a loophole. EU traders could simply produce or 
trade mercury compounds for export, which comprise some of the largest global mercury 
uses. A general export ban including mercury compounds will contribute to the reduction of 
emission and the amount of mercury in circulation. In addition, an export ban on cinnabar 
ore and mercury compounds can prevent minerals and compounds rich in mercury content to 
be utilised as raw material for processing of metallic mercury.

Earlier Commission drafts but also the Luxembourg Presidency had proposed an exports ban 
by 2008.

Изменение 13
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Член 1, параграф 1 а (нов)

 Износът на съдържащи живак 
продукти, забранени за продажба и 
разпространение в Европейския съюз, 
се забранява, считано от 1 януари 
2009 г.

Обосновка

Mercury-containing products are increasingly regulated in the EU and elsewhere around the 
world. It is no longer morally acceptable that the EU exports mercury-containing products 
that are regulated in the EU to other countries where they may not yet be regulated. Cost 
effective mercury-free alternatives are available for virtually all mercury-containing 
products.

Изменение 14
Член 1 а (нов)

Член 1а
Вносът на метален живак (Hg, CAS 
RN 7439-97-6), живачен сулфид и 
живачни съединения в Общността се 
забранява, считано от 1 януари 2009 г

Обосновка

A EU mercury import ban will ensure that EU mercury supplies are consistent with EU 
demand, storage obligations and policies encouraging mercury recovery from wastes and 
products. 

Изменение 15
Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, 
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост, живакът, получен при 
пречистването на природен газ, и 
живакът, получен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 

Считано от датата, посочена в член 1, 
държавите-членки гарантират, че
металният живак, който вече не се 
използва в хлор-алкалната 
промишленост или е извлечен от 
живачен сулфид, живакът, извлечен
при пречистването на природен газ, и 
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топене на цветни метали, се складират 
без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда.

живакът, извлечен като страничен 
продукт при дейностите на добиване и 
топене на цветни метали, се складират 
без промяна в състоянието и 
концентрацията, по начин, безопасен за 
човешкото здраве и околната среда в 
подходящи за това съоръжения, 
съпътствани от оценка за 
безопасността и съответното 
разрешително съгласно настоящия 
Регламент.

Обосновка

Mercury has to be stored in a safe manner that meets standards for long-term 
environmentally sound management. Member States or industry, as appropriate, must be held 
responsible for the safe storage of the metallic mercury. Allowing the use of mercury 
extracted from cinnabar ore would mean adding new mercury to the market contrary to this 
Regulation's objective, and should therefore be stored as well.

Изменение 16
Член 3, параграф 1, алинея 1

1. По дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) от Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за 
отпадък, може да се складира при 
подходящи условия за изолиране в 
някое от следните:

1. По дерогация от член 5, параграф 3, 
буква а) от Директива 1999/31/ЕО 
метален живак, който се счита за 
отпадък, може да се складира при 
подходящи условия за изолиране в 
някое от следните:

a) подземна солна мина, пригодена за 
обезвреждане на отпадъци;

а) подземна солна мина, пригодена за 
временно складиране на метален 
живак преди окончателното му 
обезвреждане съгласно член 5;

б) съоръжение, изключително 
предназначено и оборудвано за 
временното складиране на метален 
живак преди окончателното му 
обезвреждане.

б) надземно съоръжение, 
изключително предназначено и 
оборудвано за временното складиране 
на метален живак преди окончателното 
му обезвреждане.

Обосновка

The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, 
without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains 
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a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, 
secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in 
order to find a long-term solution.

Изменение 17
Член 4

1. Оценката на безопасността, която се 
извършва съгласно Решение 
2003/33/ЕО, с оглед складирането в 
подземна солна мина, пригодена за 
складиране на отпадъци, обхваща в 
частност допълнителните рискове, 
които възникват поради естеството и 
поведението в дългосрочен план на 
металния живак и неговото 
съхраняване.

1. Оценката на безопасността, която се 
извършва съгласно Решение 
2003/33/ЕО, с оглед складирането в 
подземна солна мина, пригодена за 
временно складиране на отпадъци, 
обхваща в частност допълнителните 
рискове, които възникват поради 
естеството и поведението в дългосрочен 
план на металния живак и неговото 
съхраняване.

2. Оценка на безопасността, 
гарантираща ниво на защита на 
околната среда, което отговаря на 
нивото, гарантирано от Решение 
2003/33/ЕО се провежда и предоставя на 
компетентния орган за временното 
складиране в съоръжение, 
предназначено и оборудвано 
изключително за складирането на 
метален живак.

2. Оценка на безопасността, 
гарантираща ниво на защита на 
околната среда, което отговаря на 
нивото, гарантирано от Решение 
2003/33/ЕО се провежда и предоставя на 
компетентния орган за временното 
складиране в надземно съоръжение, 
предназначено и оборудвано 
изключително за складирането на 
метален живак.

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за подземната 
солна мина или съоръжението, 
предназначено изключително за 
временното складиране на метален 
живак и оборудвано за тази цел, 
включва изискванията за редовни 
визуални инспекции на контейнерите и 
инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане.

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на 
Директива 1999/31/ЕО за подземната 
солна мина или надземното 
съоръжение, предназначено 
изключително за временното 
складиране на метален живак и 
оборудвано за тази цел, включва 
изискванията за редовни визуални 
инспекции на контейнерите и 
инсталирането на подходящи детектори 
за изпарения, така че да се разкрие 
всякакво изтичане. Живакът е 
достъпен за безопасно окончателно 
обезвреждане съгласно член 5.



PE 384.513v01-00 14/22 PR\651465BG.doc

BG

Обосновка

The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, 
without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains 
a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, 
secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in 
order to find a long-term solution.

Изменение 18
Член 4 а (нов)

Член 4а
Комисията преразглежда оценката 
на безопасността, посочена в 
Решение 2003/33/ЕО, с оглед 
гарантиране на включването на 
специфичните рискове, които 
възникват поради естеството и 
поведението в дългосрочен план на 
металния живак и неговото 
съхраняване. Преразглеждането 
следва да бъде завършено не по-късно 
от […].
* Шест месеца преди влизането в сила на 
забраната за износ.

Обосновка

Storage should be controlled in a very strict way. Taking into consideration the particular 
toxic nature and long term behaviour of the metallic mercury, a further safety assessment for 
storage is needed in due time before the export ban comes into force.

Изменение 19
Член 4 б (нов)

Член 4б
Собственикът на съоръжението за 
складиране носи отговорност по 
време на временното складиране. 
Държавите-членки създават фонд с 
оглед гарантиране на наличността на 
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финансови средства за безопасното 
окончателно обезвреждане на 
живака. Фондът ще бъде създаден въз 
основа на финансовия принос на хлор-
алкалната промишленост, съобразно 
количеството живак за временно 
складиране.  При експедиране на 
живак за окончателно обезвреждане 
съгласно член 5, държавите-членки 
поемат административната и 
финансова отговорност по 
обезвреждането.

Обосновка

Since mercury is particularly hazardous, the security question during the temporary storage 
remains.  It is, therefore, essential, according to the polluter pays principle, that liability lie 
with the owners of the storage facilities. Member States should also take their responsibilities 
and provide for financial resources aimed at a safe final disposal.

Изменение 20
Член 5

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира обмен на 
информация между държавите-членки и 
съответните заинтересовани страни 
не по-късно от 30 юни 2010 г.

В частност, обменът на информация има 
за цел разглеждането на 
потенциалната необходимост от 
разширяване на забраната за износ на 
живачни съединения и продукти, 
съдържащи живак,  разширяване на
задължението за складиране на метален 
живак, произхождащ от други 
източници, и определянето на срокове 
във връзка със складирането в 
съоръжения, специално предназначени 
и оборудвани за временното складиране 
на метален живак. 

В частност, обменът на информация има 
за цел разглеждането на 
необходимостта от разширяване на 
забраната за износ на живачни 
съединения и продукти, съдържащи 
живак,  разширяване на задължението за 
складиране на метален живак, 
произхождащ от други източници, и 
определянето на срокове във връзка със 
складирането в подземни солни мини 
или надземни съоръжения, специално 
предназначени и оборудвани за 
временното складиране на метален 
живак.
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Обосновка

Extensive stakeholder consultation was on-going throughout the preparation of the 
Community Strategy on mercury and the present Regulation. Interested entities, including 
Member States, industry and environmental and health NGOs, should take part in the 
exchange of information.

Изменение 21
Член 6, параграф 2 и 3

2. Държавите-членки информират 
Комисията не по-късно от 30 ноември 
2014 г. относно прилагането на 
Регламента и пазарния му ефект за 
съответните им територии. По искане 
на Комисията, държавите-членки 
представят тази информация по-
рано от датата, определена в алинея 
първа.

2. Държавите-членки изготвят 
регистър на купувачите, продавачите 
и търговците на живак, живачен 
сулфид и живачни съединения и 
събират релевантната информация. 
Те информират Комисията относно 
прилагането на Регламента и пазарния 
му ефект за съответните им територии
на всеки две години и не по-късно от 6 
месеца след края на съответния 
период. Комисията публикува 
информацията под формата на 
кратък доклад в рамките на една 
година след предоставянето й от 
държавите-членки. Първата 
информация покрива 2007 и 2008 г. и 
се предоставя на Комисията не по-
късно от 30 юни 2009 г. Публичното 
оповестяване се извършва не по-късно 
от 30 юни 2010 г. Информацията се 
предоставя във вида, установен от 
Комисията, не по-късно от ...*.

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

3. Информацията по параграф 2 съдържа 
най-малко следното:

а) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на влизащия или 
излизащия от Общността метален 
живак;

а) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на влизащия или 
излизащия от Общността метален 
живак, живачен сулфид и живачни 
съединения;

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак в рамките на 

б) обеми, цени, страна на произход и 
страна по местоназначение, както и 
предвидена употреба на трансгранично 
търгувания метален живак, живачен 
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Общността. сулфид и живачни съединения в 
рамките на Общността.
* 1 година след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Обосновка

Introducing the export ban will also require an efficient monitoring system to ensure that 
mercury is not illegally shipped to the global markets. A trade tracking system should be in 
place, to record all imports and exports of metallic mercury and mercury compounds between 
the Member States and between the EU and third countries where the trade is not restricted.

Изменение 22
Член 6 а (нов)

Член 6а
Държавите-членки определят 
приложимите санкции за нарушения 
на разпоредбите на настоящия 
регламент и предприемат всички 
необходими мерки за тяхното 
прилагане. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки уведомяват Комисията за 
тези разпоредби не по-късно от ... *  и 
също така я уведомяват незабавно за 
всяко последващо изменение, касаещо 
тези разпоредби.
* 1 година след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Обосновка

This article is a standard provision for penalties in the event of infringements.

Изменение 23
Член 6 б (нов)

Член 6б
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Комисията и държавите-членки 
насърчават и улесняват 
информираността и осигуряват 
наличността за обществеността на 
информация относно забраната за 
износ на метален живак, живачен 
сулфид и живачни съединения, както 
и за безопасното складиране на 
метален живак.

Обосновка

Increased public access to information about the export ban of metallic mercury and mercury 
compounds and the dissemination of such information contribute to a more effective 
protection of human health and to a better environment.

Изменение 24
Член 7

1. Комисията прави оценка на 
прилагането на настоящия регламент в 
Общността и на пазарните му ефекти 
върху общностния пазар, като се 
съобразява с информацията по член 6.

1. Комисията прави оценка на 
прилагането на настоящия регламент в 
Общността и на пазарните му ефекти 
върху общностния пазар, като се 
съобразява с информацията по членове 
5 и 6.

2. Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от 30 юни 2015 г.

2. Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от 30 юни 2012 г. Докладът се 
придружава, по целесъобразност,  от 
предложения за преразглеждане на 
настоящия регламент.

Обосновка

After a certain period of implementation and according to the change of the export ban date, 
the effectiveness of the proposed legal measures will need to be assessed with a view to 
establishing an overview report with revision proposals.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Mercury and its compounds are highly toxic to humans, especially to children's developing 
nervous system. They are also harmful to ecosystems and wildlife. Initially seen as an acute 
but local problem, mercury pollution is now also understood to be global, diffuse and chronic. 
High doses can be fatal to humans, but even relatively low doses can have serious adverse 
neuro-developmental impacts, and have recently been linked with possible harmful effects on 
the cardiovascular, immune and reproductive systems. Mercury also retards microbiological 
activity in soil, and is a priority hazardous substance under the Water Framework Directive.
In the environment, mercury can change into methylmercury, which has the capacity to 
bioaccumulate and to concentrate in food chains, especially in the aquatic food chain. 
Methylmercury readily passes both the placental barrier and the blood-brain barrier.

Supply in the European Union

Mercury occurs naturally in the environment and exists in different forms. In pure form, it is 
known as "elemental" or "metallic" mercury (Hg(0)). It is rarely found in nature as a pure, 
liquid metal, but rather within compounds and inorganic salts.
The main sources of mercury supply in the EU are:
- surpluses from the chlor-alkali industry when converting to a mercury-free process or when 
a plant is closed (plant de-commissioning);
- by-product mercury from non-ferrous mining and smelting activities (zinc, copper, lead, 
gold, silver and other ores); if not recovered as metallic mercury, the by-product from this 
process may be calomel (mercurous chloride), depending on the purification process;
- by-product mercury from natural gas cleaning;
- recycled mercury from mercury containing products (fluorescent lamps, batteries, dental 
amalgam, measuring and control equipment, switches) and from manufacturing and process 
wastes;
- mercury inventories accumulated over previous years by brokers and traders such as 
MAYASA. 
The biggest mercury mine in the world is situated in Almadén, Spain. Mercury mining in 
Almadén has stopped since 2003, however the owner company, MAYASA, is collecting and 
trading internationally (mainly to developing countries) the mercury from Western Europe's 
decommissioned chlor-alkali plants, as well as mercury from other sources.

The Commission proposal for EU mercury export ban and storage of surplus mercury

Considering the danger posed by mercury and because alternative mercury-free processes 
exist, in 1990 the Oslo Paris Commission (OSPAR) recommended that all mercury cell chlor-
alkali plants be converted to mercury-free technology by 2010 (PARCOM Decision 90/3). 
The European Parliament's Resolution on the Community Strategy of Mercury (March 2006), 
called on the European Commission to take action to implement the OSPAR Decision 90/3. 
Apart from ongoing mercury emissions from mercury-cell chlor-alkali plants (MCCAPs), 
when these plants convert to mercury-free technologies, the vast quantities of mercury in their 
cells need to be managed in an environmentally appropriate manner. To prevent this surplus 
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mercury from flooding the world mercury commodity market, a proposal for a Regulation 
banning exports of metallic mercury by July 1, 2011, was adopted in October 2006. The 
proposal includes parallel provisions on safe storage of the excess mercury which will mainly 
be coming from decommissioned mercury-cell chlor-alkali plants, to prevent its re-sale. 
Currently there are around 12000 tonnes of mercury sitting in mercury cells in Europe. To 
that end Euro Chlor (the EU chlor-alkali industry federation) has been asked by the European 
Commission and has agreed to develop a Voluntary Agreement for the storage of surplus 
chlor-alkali mercury, acknowledging that storage will be needed.
A storage obligation is proposed for metallic mercury no longer used in the chlor-alkali 
industry, by-product mercury from production of non-ferrous metals and by-product mercury 
from cleaning gas. The storage obligation deliberately does not cover recycled mercury from 
mercury-containing products.

Rapporteur's recommendations

The Rapporteur welcomes the Commission's proposal. Nevertheless he considers that some 
modifications have to be made with the aim to better protect human health and the 
environment. In this respect, the Rapporteur proposes a number of amendments that mainly 
refer to the following items:

Date of export ban
As the EU exports more mercury overall than any other region of the world, an early export 
ban, coupled with other international actions, will significantly reduce the disproportionate 
impacts of mercury exposure in the developing world caused by abundant mercury supplies. 
Until the export ban is in place, EU mercury will still be entering the market, increasing the 
risk for human health and the environment. Thus, the proposed ban should be implemented as 
soon as possible, preferably by 2009.
Earlier Commission drafts as well as the Luxembourg Presidency had proposed 2008 as the 
export ban date. 

Scope of the mercury export ban
To keep the Regulation fair and simple, mercury compounds should be included in the export 
ban. Mercury compounds (except mercury sulphide) are classified as toxic from 0, 5% and for 
some specific substances even less.
The Rapporteur supports the inclusion of mercury compounds in the export ban of mercury.
There is justified concern that mercury may be exported as mercury compound 
produced for example, during non-ferrous mining and smelting operations (as  calomel 

Hg2Cl2) to other countries and converted to elemental mercury for further use there. In the 
rapporteur's view, a general export ban including mercury compounds will contribute to the 
reduction of emission and the amount of mercury in circulation. In addition, an export ban on 
mercury compounds can prevent compounds rich in mercury content to be utilised as raw-
material for processing of metallic mercury. This can prevent a possible loophole in the 
Regulation.
In addition, an export ban on cinnabar ore can prevent minerals and compounds rich in 
mercury content to be utilised as raw material for processing of metallic mercury.
Mercury-containing products, which are subject to EU use and marketing restrictions, should 
also be included in the ban. The EU should avoid double standards. Mercury-containing 
products prohibited in the EU should not be exported to countries where they may not yet be 
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regulated.
The European Parliament (March 2006) called for the export ban to include mercury 
compounds and products containing mercury which are or will soon be subject to EU use and 
marketing restrictions.

Mercury imports
The Rapporteur is of the opinion that the EC should consider an EU mercury import ban to 
ensure EU mercury supplies are consistent with EU demand, storage obligations, and policies 
encouraging mercury recovery from wastes and products. It doesn't make any sense on the 
one hand to store mercury originating in the EU and at the same time to import mercury for 
the justified use in the EU. 

Trade tracking system
A system should be set up to regularly track metallic mercury and mercury compound imports 
and exports to and from the EU and internal trade. The European Parliament (March 2006)
has called for a mercury trade tracking system to be in place before the export ban.
The tracking system will ensure transparency of the trade, and allow developments that run 
contrary to the intention and effectiveness of the ban to be easily assessed by the Commission 
and stakeholders.
Member States should regularly provide information to the Commission, which should make 
this information public.

Safe and sustainable storage solution for surplus mercury
Surplus mercury will need to be stored/ disposed of. All surplus mercury should eventually be 
disposed of in a safe and environmentally sound way. 
Disposal of metallic mercury in salt mines raises serious concerns with respect to the 
environmental safety over the longer term. The fact that mercury is liquid and the question of 
whether salt mines could keep it intact, without having the mercury - storage drums ultimately 
leaking and releasing vapours, remains a concern.
Also, mercury extracted from cinnabar ore should be stored as well, because allowing the use 
of mercury extracted from cinnabar ore would mean adding new mercury to the market,
contrary to this Regulation's objective.
The Rapporteur is of the opinion that until safe disposal techniques are developed and fully 
evaluated, temporary storage of metallic mercury should be pursued as a prelude to permanent 
disposal. The volume of mercury in question is quite small in relative terms. Due to its high 
density, the approximate 12000 tonnes of surplus mercury from the chlor-alkali industry will 
have a volume of around 1000 cubic metres.
A framework of minimum conditions for storage should be established ensuring continuous 
monitoring, minimum safety standards, regular and transparent reporting, advance planning 
and projections, assurance of delivery, and penalties for failure.
According to the polluter pays principle, the responsibility during the temporary storage 
should remain with the owner of the storage facility.
Member States shall assume the administrative and financial responsibility of the safe final 
disposal.

The European Parliament (March 2006) called for legally binding measures to ensure that all 
mercury from the chlor-alkali industry is not put back into the market and is safely stored, in 
secure sites, continuously monitored and located where active intervention can take place 
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immediately if necessary. Furthermore it asked for minimum safety standards, regular and 
transparent reporting, advance planning and projections, penalties and sanctions and 
underlined the importance of applying the polluter-pays principle as far as storage is 
concerned, and that the industry sectors responsible for the production of mercury should 
contribute to the financing of the safe storage of surplus mercury.


	651465bg.doc

