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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker 
oplagring af metallisk kviksølv
(KOM(2006)0636 – C6–0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0636)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 133 og artikel 175, stk. 1, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0363/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titlen

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

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

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 1.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) I overensstemmelse med meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet, "Fællesskabsstrategi for 
kviksølv", er det nødvendigt at reducere 
risikoen for, at mennesker og miljø 
udsættes for kviksølv.

(2) I overensstemmelse med meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet, "Fællesskabsstrategi for 
kviksølv", og med Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. marts 20061 om den 
pågældende strategi, er det nødvendigt at 
reducere risikoen for, at mennesker og 
miljø udsættes for kviksølv.
1 EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 128.

Begrundelse

Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning Kommissionen om at stille forslag om retligt 
bindende foranstaltninger med henblik på at eliminere udledning af kviksølv og -forbindelser 
i miljøet for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Kviksølv er endnu ikke underlagt 
bindende bestemmelser i henhold til 
multilaterale miljøaftaler, med undtagelse 
af protokollen fra 1998 om tungmetaller 
under FN/ECE-konventionen om 
grænseoverskridende luftforurening over 
store afstande. 

Begrundelse

Afviklingen af eksport af metallisk kviksølv og kviksølvforbindelser fra Fællesskabet vil ikke 
være tilstrækkelig til at beskytte folkesundheden og miljøet mod de negative følger af kviksølv 
udledt i miljøet, og derfor er en international forpligtelse til at nå til enighed om et retligt 
bindende instrument ligeledes påkrævet. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 4

(4) Eksport af metallisk kviksølv fra 
Fællesskabet bør forbydes for i væsentlig 
grad at reducere det globale udbud af 
kviksølv.

(4) Eksport af metallisk kviksølv 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser fra 
Fællesskabet bør forbydes for i væsentlig 
grad at reducere det globale udbud af 
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kviksølv.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 1.

Ændringsforslag 5
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Af samme grund bør eksport af 
kviksølvholdige produkter, der allerede er, 
eller umiddelbart vil blive, omfattet af EU-
regulativer, ligeledes forbydes.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 1, stk. 1a.

Ændringsforslag 6
Betragtning 4 b (ny)

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

Begrundelse

EU bør overveje at forbyde import af kviksølv, cinnobermalm og kviksølvforbindelser for at 
støtte politiske tiltag, der tilskynder til nyttiggørelse af kviksølv fra affald og produkter.

Ændringsforslag 7
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Medlemsstaterne bør med jævne 
mellemrum fremsende information til 
Kommissionen om metallisk kviksølv, 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser, 
der importeres til, eksporteres fra eller 
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forhandles på tværs af grænserne inden 
for deres territorium, således at 
instrumentets effektivitet kan evalueres i 
rette tid. Enhver information desangående 
bør være lettilgængelig for offentligheden.

Begrundelse

Eftersom der er et presserende behov for mere præcise data om kviksølvstrømme i Europa 
(hvilket ligeledes anerkendes af UNEP's 23. styrelsesråd), bør de eksisterende bestemmelser 
vedrørende sporing og rapportering om bevægelser, der omfatter kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser, snarest strammes op og, i givet fald, udvides.

Ændringsforslag 8
Betragtning 7

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

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

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringen i artikel 5. Skødesløst oplagret 
kviksølv kan i alvorlig grad true miljøet og folkesundheden, f.eks. via forurening af jord og 
grundvand.

Ændringsforslag 9
Betragtning 8

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

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

Begrundelse

Informationsudveksling er vigtig inden for Den Europæiske Union. Der kan opnås bedre 
resultater, hvis alle interessenter udveksler metoder og ideer.
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Ændringsforslag 10
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør fremme befolkningens bevidsthed om 
og sikre offentlig tilgængelighed til 
information om forbudet mod eksport af 
metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser, samt om sikker 
oplagring af metallisk kviksølv.

Begrundelse

Offentlig tilgængelighed til information har vist sig at være overordentlig vigtig for at sikre et 
højt beskyttelsesniveau for folkesundheden og miljøet. 

Ændringsforslag 11
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Medlemsstaterne bør fastlægge 
regler om sanktioner for krænkelse af 
nærværende forordnings bestemmelser, 
samt sikre, at de gennemføres. 
Sanktionerne bør være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
en afskrækkende virkning. 

Begrundelse

Eftersom manglende overholdelse af denne forordnings bestemmelser kan indvirke negativt 
på folkesundheden og miljøet, bør der indføres en effektiv og gennemsigtig procedure for
iværksættelse af sanktioner som følge af misligholdelse af forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 12
Artikel 1

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

Eksport fra Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser
forbydes fra den 1. januar 2009.
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Begrundelse

Kviksølv og dets forbindelser er meget giftige for mennesker og dyr. Der vil opstå en lakune, 
hvis kviksølveksport forsat tillades. Erhvervsdrivende i EU ville blot kunne producere eller 
handle med kviksølvforbindelser til eksport, hvilket er et af de største anvendelsesområder for 
kviksølv i verden. Et generelt eksportforbud, der omfatter kviksølvforbindelser, vil bidrage til 
at reducere emissionen og omfanget af kviksølv i omløb. Desuden vil et forbud mod eksport af 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser kunne forhindre, at mineraler og forbindelser med et 
højt indhold af kviksølv anvendes som råmateriale ved bearbejdning af metallisk kviksølv.

Kommissionen har i tidligere, ligesom det luxembourgske formandskab, foreslået indførelse 
af et eksportforbud inden 2008.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 1 a (ny)

Eksport af kviksølvholdige produkter, der 
ikke må sælges eller distribueres i EU, 
forbydes fra og med den 1. januar 2009.

Begrundelse

Kviksølvholdige produkter er i stigende omfang omfattet af regulativer i EU og i resten af 
verden. Det er ikke længere moralsk acceptabelt, at EU eksporterer kviksølvholdige 
produkter, som er reguleret i EU, til andre lande, hvor de eventuelt endnu ikke er reguleret. 
Der findes omkostningseffektive kviksølvfri alternativer til næsten alle kviksølvholdige 
produkter. 

Ændringsforslag 14
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Import til Fællesskabet af metallisk 
kviksølv (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
cinnobermalm og kviksølvforbindelser
forbydes fra den 1. januar 2009.

Begrundelse

Et forbud mod import til EU af kviksølv vil sikre, at udbudet af kviksølv i EU svarer til 
efterspørgslen og er i overensstemmelse med oplagringsforpligtelser og strategier til fremme 
af nyttiggørelse af kviksølv fra affald og produkter. 

Ændringsforslag 15
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Artikel 2

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

Fra datoen i artikel 1 skal medlemsstaterne 
sikre, at metallisk kviksølv, der ikke 
længere anvendes i kloralkaliindustrien
eller udvindes af cinnobermalm, kviksølv
der nyttiggøres fra rensning af naturgas, og 
kviksølv der nyttiggøres som biprodukt fra 
non-ferro minedrift og smeltning oplagres 
på en måde, der uden ændringer i tilstand 
og koncentration er sikker for menneskets 
sundhed og miljøet, i behørige anlæg, der 
anvendes til dette formål, ledsaget af en 
sikkerhedsvurdering og den relevante 
godkendelse, i overensstemmelse med 
denne forordning.

Begrundelse

Kviksølv skal oplagres på forsvarlig vis i overensstemmelse med normerne for langfristet, 
miljømæssig forsvarlig forvaltning. Medlemsstaterne eller, i givet fald, industrien skal holdes 
ansvarlig for en sikker oplagring af metallisk kviksølv. At tillade anvendelse af kviksølv 
udvundet af cinnobermalm ville være ensbetydende med at tilføre markedet mere kviksølv, 
hvilket er i modstrid med nærværende forordnings formål, hvorfor denne form for kviksølv 
ligeledes bør oplagres.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

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

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

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

a) i en underjordisk saltmine, der er egnet 
til midlertidig oplagring af metallisk 
kviksølv, inden den endelige bortskaffelse 
heraf i henhold til artikel 5

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

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

Den kendsgerning, at kviksølv er flydende, og spørgsmålet om, hvorvidt saltminer kan bevare 
det intakt, uden at de tromler, der anvendes til oplagring af kviksølv, lækker og udsender 
dampe, er fortsat en kilde til bekymring. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er bortskaffelse at 
foretrække. Af økonomiske og tekniske årsager kan sikker oplagring være nødvendig i en 
begrænset periode, indtil der findes en langsigtet løsning.

Ændringsforslag 17
Artikel 4

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

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

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

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

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

3. Den godkendelse, der henvises til i 
artikel 8 og 9 i direktiv 1999/31/EF for 
underjordiske saltminer eller anlæg over 
jorden, der udelukkende er bestemt til og 
udstyret med henblik på midlertidig 
oplagring af metallisk kviksølv, omfatter 
krav om regelmæssige visuelle 
inspektioner af beholderne og installering 
af hensigtsmæssigt dampdetektionsudstyr 
til at detektere eventuelle udslip. Kviksølv 
skal være genfindeligt med henblik på 
endelig bortskaffelse i henhold til artikel 
5.
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Begrundelse

Den kendsgerning, at kviksølv er flydende, og spørgsmålet om, hvorvidt saltminer kan bevare 
det intakt, uden at de tromler, der anvendes til oplagring af kviksølv, lækker og udsender 
dampe, er fortsat en kilde til bekymring. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er bortskaffelse at 
foretrække. Af økonomiske og tekniske årsager kan sikker oplagring være nødvendig i en 
begrænset periode, indtil der findes en langsigtet løsning. 

Ændringsforslag 18
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Kommissionen reviderer den i beslutning 
2003/33/EF omhandlede 
sikkerhedsvurdering for at sikre, at de 
særlige risici, der følger af arten og 
langtidsopførslen af metallisk kviksølv og 
indeslutningen heraf, er omfattet. Denne 
revision skal være gennemført senest ….*
* Seks måneder inden ikrafttrædelsen af 
eksportforbudet.

Begrundelse

Oplagring bør være genstand for streng kontrol. I lyset af metallisk kviksølvs særlige giftige 
karakter og dets langtidsopførsel er en yderligere sikkerhedsvurdering med henblik på 
oplagring påkrævet i god tid, inden eksportforbudet træder i kraft.

Ændringsforslag 19
Artikel 4 b (ny)

Artikel 4b
Under den midlertidige oplagring påhviler 
ansvaret ejeren af oplagringsanlægget. 
Medlemsstaterne anmodes om at oprette 
en fond, som skal sikre, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til en 
sikker endelig bortskaffelse af kviksølv. 
Fonden oprettes med hjælp fra finansielle 
bidrag fra kloralkaliindustrien, som står i 
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et rimeligt forhold til den mængde 
kviksølv, der fremsendes til midlertidig 
oplagring. Når kviksølvet sendes til 
endelig bortskaffelse i henhold til artikel 
5, overtager medlemsstaterne det 
administrative og finansielle ansvar for 
bortskaffelse.

Begrundelse

Da kviksølv er et meget farligt stof, står spørgsmålet om, hvor sikker den midlertidige 
oplagring er, tilbage. Ifølge princippet om " at forureneren betaler" er det derfor af 
afgørende betydning, at ansvaret ligger hos ejerne af oplagringsanlæggene. Medlemsstaterne 
bør ligeledes påtage sig deres ansvar og sikre tilstrækkelige finansielle ressourcer til en 
sikker endelig bortskaffelse. 

Ændringsforslag 20
Artikel 5

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de berørte industrier.

Kommissionen tilrettelægger en 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og de relevante
interessenter inden den 30. juni 2010.

Denne informationsudveksling behandler 
navnlig det eventuelle behov for at udvide 
eksportforbuddet til kviksølvforbindelser 
og kviksølvholdige produkter samt for at 
udvide oplagringsforpligtelsen til metallisk 
kviksølv fra andre kilder og for at fastsætte 
tidsfrister, hvad angår oplagring i et anlæg, 
der udelukkende er bestemt til og udstyret 
med henblik på midlertidig oplagring af 
metallisk kviksølv.

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

Begrundelse

Under udarbejdelsen af fællesskabsstrategien om kviksølv og nærværende forordning blev der 
afholdt omfattende høringer af interessenterne. Interessenter, herunder medlemsstaterne, 
industrien samt ikke-statslige organisationer på miljø- og sundhedsområdet bør deltage i 
informationsudvekslingen.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 2 og 3

2. Medlemsstaterne underretter senest den 2. Medlemsstaterne udarbejder et register 



PR\651465DA.doc 15/21 PE 384.513v01-00

DA

30. november 2014 Kommissionen om 
anvendelsen og markedsvirkningerne af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Hvis Kommissionen anmoder 
herom, meddeler medlemsstaterne disse 
oplysninger tidligere end fristen anført i 
første punktum.

over købere, sælgere og forhandlere af 
kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser, og indsamler 
relevante oplysninger. De underretter 
Kommissionen om anvendelsen og 
markedsvirkningerne af denne forordning 
på deres respektive områder hvert andet år 
og senest seks måneder efter udløbet af 
den omfattede periode. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne i en kortfattet 
rapport inden et år efter have modtaget 
disse fra medlemsstaterne. Det første sæt 
oplysninger skal omfatte perioden 2007-
2008 og skal fremsendes til 
Kommissionen senest den 30. juni 2009 
og offentliggøres senest den 30. juni 2010. 
Oplysningerne skal udfærdiges i et 
format, som fastsættes af Kommissionen 
senest ...*

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

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

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

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

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

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

* Et år efter forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Indførelsen af et eksportforbud vil ligeledes kræve et effektivt overvågningssystem, som skal 
sikre, at der ikke ulovligt sendes kviksølv til de globale markeder. Der bør indføres et 
sporingssystem, som kan registrere al import og eksport af kviksølv og metalliske 
kviksølvforbindelser mellem medlemsstaterne og mellem EU og tredjelande, hvor handel ikke 
er underlagt noget forbud.

Ændringsforslag 22
Artikel 6 a (ny)
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Artikel 6a
Medlemsstaterne fastlægger regler om 
sanktioner for krænkelse af nærværende 
forordnings bestemmelser, samt 
iværksætter alle de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser senest....* og informerer 
den snarest om eventuelle senere 
ændringer, som vedrører dem.
* Et år efter forordningens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Denne artikel er en standardbestemmelse for sanktioner i tilfælde af krænkelser.

Ændringsforslag 23
Artikel 6 b (ny)

Artikel 6b
Kommissionen og medlemsstaterne 

fremmer befolkningens bevidsthed om og 
sikrer offentlig tilgængelighed til 
information om forbudet mod eksport af 
metallisk kviksølv, cinnobermalm og 
kviksølvforbindelser, samt om sikker 
oplagring af metallisk kviksølv. 

Begrundelse

Øget offentlig tilgængelighed til information om forbudet mod eksport af metallisk kviksølv, 
kviksølvforbindelser og spredning af denne information bidrager til en mere effektiv 
beskyttelse af folkesundheden og til et bedre miljø. 

Ændringsforslag 24
Artikel 7

1. Kommissionen vurderer denne 
forordnings anvendelse og 

1. Kommissionen vurderer denne 
forordnings anvendelse og 
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markedsvirkninger under hensyntagen til 
oplysningerne omhandlet i artikel 6.

markedsvirkninger under hensyntagen til 
oplysningerne omhandlet i artikel 5 og 6.

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den 
30. juni 2015.

2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport senest den 
30. juni 2012. Rapporten ledsages i givet 
fald af forslag til revision af nærværende 
forordning.

Begrundelse

Efter en vis gennemførelsesperiode og alt efter ændringen af datoen for eksportforbudet vil 
det være nødvendigt at vurdere effektiviteten af de foreslåede retlige foranstaltninger med 
henblik på udarbejdelse af en generel rapport med revisionsforslag.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Kviksølv og kviksølvforbindelser er meget giftige for mennesker, og især for udviklingen af 
børns nervesystem. De er ligeledes skadelige for økosystemer og for dyr. Oprindeligt blev 
kviksølvforurening betragtet som et akut, men lokalt problem, men anses nu for at være et 
globalt, udbredt og kronisk problem. Høje doser kan være livstruende for mennesker, men 
selv relativt lave doser kan have en alvorlig negativ indvirkning på udviklingen af 
nervesystemet og er for nylig blevet sat i forbindelse med en eventuel negativ indvirkning på 
hjerte-kar- og immunsystemet, samt det reproduktive system. Kviksølv hæmmer ligeledes 
mikrobiologisk aktivitet i jorden og er et prioriteret farligt stof i henhold til rammedirektivet 
om vand. I miljøet kan kviksølv omdannes til metylkviksølv, som kan bioakkumulere og 
koncentreres i fødekæder, især i den akvatiske fødekæde. Metylkviksølv trænger let gennem 
både placenta-barrieren og blod-hjerne-barrieren.

Forekomst i Den Europæiske Union

Kviksølv findes naturligt i miljøet og eksisterer i forskellige former. I ren form betegnes det 
som "elementær" eller "metallisk" kviksølv (Hg(0)). Stoffet optræder kun sjældent som et 
rent, flydende metal i naturen, hvor det snarere indgår i forbindelser eller i uorganiske salte.

I EU forekommer kviksølv især som:
- overskud fra kloralkaliindustrien, når den går over til en kviksølvfri proces, eller når et 
anlæg lukkes (nedlukning af virksomheder);
- kviksølv som biprodukt fra non-ferro minedrift og smeltning (zink, kobber, bly, guld, sølv 
og andre former for malm); hvis biproduktet fra denne proces ikke er metallisk kviksølv, kan 
det være calomel (kviksølvholdig klorid), afhængig af rensningsprocessen;
- kviksølv som biprodukt fra rensning af naturgas;
- genbrugt kviksølv fra kviksølvholdige produkter (lysstofrør, batterier, dental amalgam, 
måle- og kontroludstyr, kontakter) og fra forarbejdning samt procesaffald;
- kviksølvlagre, som mæglere og forhandlere, som f.eks. MAYASA, har akkumuleret i de 
foregående år. 

Den største kviksølvmine i verden ligger i Almadén i Spanien. Brydningen af kviksølv i 
Almadén stoppede i 2003, men ejeren, MAYASA, indsamler og handler med kviksølv på 
internationalt plan (hovedsageligt med udviklingslandene) fra Vesteuropas nedlagte 
kloralkalianlæg, samt med kviksølv fra andre kiler.

Kommissionens forslag om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv i EU

På grund af de farer, der er forbundet med kviksølv, og fordi der eksisterer alternative 
kviksølvfrie processer, foreslog Oslo-Paris-Kommissionen (OSPAR) i 1990, at alle 
kviksølvcellebaserede kloralkalianlæg skulle omdannes til kviksølvfri teknologi inden 2010 
(PARCOM-afgørelsen 90/3). I Europa-Parlamentets beslutning om fællesskabsstrategien for 
kviksølv (marts 2006) opfordredes Kommissionen til at tage skridt til at gennemføre OSPAR-
afgørelsen 90/3. Bortset fra vedvarende kviksølvemissioner fra kviksølvcellebaserede 
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kloralkalianlæg - når disse anlæg omdannes til kviksølvfrie teknologier - bør de enorme 
mængder kviksølv i deres celler forvaltes på en miljøvenlig måde. For at undgå, at dette 
overskud af kviksølv oversvømmer verdensmarkedet for kviksølv vedtoges i oktober 2006 en 
forordning, der forbyder eksport af metallisk kviksølv efter 1. juli 2011. Forslaget omfatter 
parallelle bestemmelser om sikker oplagring af kviksølvoverskuddet, som hovedsagelig vil 
stamme fra nedlagte kviksølvcellebaserede kloralkalianlæg, for at forhindre videresalg heraf. 
På nuværende tidspunkt findes der i Europa kviksølvceller med et indhold af ca. 12 000 tons 
kviksølv. Med henblik herpå er Euro Chlor (kloralkaliindustriens EU-sammenslutning) af 
Kommissionen blevet anmodet om - og har indvilliget i - at udarbejde en frivillig aftale om 
oplagring af overskud af kloralkalikviksølv i erkendelsen af, at der er behov for oplagring.

Der foreslås en oplagringsforpligtelse for metallisk kviksølv, som ikke længere anvendes i 
kloralkaliindustrien, kviksølv som biprodukt fra fremstilling af non-ferro metaller og kviksølv 
som biprodukt fra rensning af naturgas. Oplagringsforpligtelsen omfatter helt bevidst ikke 
genanvendt kviksølv fra kviksølvholdige produkter.

Ordførerens henstillinger

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen. Ikke desto mindre finder han, at en 
række ændringer er påkrævet for bedre at kunne beskytte folkesundheden og miljøet. Han 
foreslår derfor en række ændringsforslag, som hovedsagelig vedrører følgende:

Frist for indførelse af eksportforbuddet

Da EU's eksport af kviksølv generelt er større end eksporten fra nogen anden region i verden, 
vil et snarligt eksportforbud, parallelt med andre internationale tiltag, væsentligt reducere de 
uforholdsmæssigt omfattende følger af kviksølvpåvirkning i udviklingslandene som følge af 
den enorme import af kviksølv. Indtil eksportforbuddet er blevet indført, vil markedet stadig 
blive tilført kviksølv fra EU, hvilket øger risikoen for folkesundheden og miljøet. Det 
foreslåede forbud bør derfor indføres hurtigst muligt, helst inden 2009.

Både Kommissionen og det luxembourgske formandskab har tidligere foreslået 2008 som frist
for indførelsen af et eksportforbud. 

Omfanget af forbuddet mod eksport af kviksølv 

For at gøre forordningen retfærdig og enkel bør kviksølvforbindelser være omfattet af 
eksportforbuddet. Kviksølvforbindelser (undtagen kviksølvsulfid) klassificeres som giftige fra 
og med 0,5 %. Tallet er endog lavere for nogle specifikke stoffer.

Ordføreren støtter indføjelsen af kviksølvforbindelser i eksportforbuddet. Der hersker 
begrundet bekymring for, at kviksølv vil blive eksporteret som kviksølvforbindelser, der f.eks. 
er produceret i forbindelse med non-ferro minedrift og smeltning (som kviksølvklorid 
Hg2Cl2), til andre lande og omdannet til elementært kviksølv med henblik på yderligere 
anvendelse dér. Ifølge ordføreren vil et generelt eksportforbud, der også omfatter 
kviksølvforbindelser, bidrage til en reduktion af emissionen og omfanget af handelen med 
kviksølv. Desuden vil et forbud mod eksport af kviksølvforbindelser kunne forhindre, at 
forbindelser med et højt indhold af kviksølv anvendes som råmateriale til forarbejdning af 
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metallisk kviksølv. Hermed kan man forhindre et eventuelt smuthul i forordningen.

Desuden vil et forbud mod eksport af cinnobermalm kunne forhindre, at mineraler og 
forbindelser med et højt indhold af kviksølv anvendes som råmateriale til forarbejdning af 
metallisk kviksølv. Kviksølvholdige produkter, hvis anvendelse og markedsføring er omfattet 
af EU-restriktioner, bør ligeledes omfattes af forbuddet. EU bør undgå dobbeltnormer. 
Kviksølvholdige produkter, der er forbudt i EU, bør ikke eksporteres til lande, hvor de måske 
endnu ikke er reguleret. 

Europa-Parlamentet opfordrede (i marts 2006) Kommissionen til at lade eksportforbuddet 
omfatte kviksølvforbindelser og kviksølvholdige produkter, som er eller snart vil blive 
underlagt brugs- og markedsføringsrestriktioner i EU.

Import af kviksølv 

Ordføreren er af den opfattelse, at Fællesskabet bør overveje et forbud mod import til EU af 
kviksølv for at sikre, at EU's kviksølvforsyninger er i overensstemmelse med efterspørgsel i 
EU, oplagringsforpligtelser og politik til fremme af nyttiggørelse af kviksølv fra affald og 
produkter. Det giver ingen mening at oplagre kviksølv med oprindelse i EU, samtidig med at 
der importeres kviksølv til berettiget anvendelse i EU.

Sporingssystem for handel med kviksølv

Der bør etableres et system med henblik på regelmæssig sporing af importen til og eksporten 
fra EU af metallisk kviksølv og kviksølvforbindelser, samt af den internationale handel. I 
marts 2006 slog Europa-Parlamentet til lyd for indførelsen af et sporingssystem for handel 
med kviksølv inden indførelsen af eksportforbuddet. Sporingssystemet vil sikre 
gennemsigtighed i forbindelse med handelen og gøre det muligt for Kommissionen og 
interessenter uden problemer at føre kontrol med en eventuel udvikling, som er i modstrid 
med forbuddets formål og effektivitet.

Medlemsstaterne bør regelmæssigt informere Kommissionen, som bør offentliggøre denne 
information.

Sikker og bæredygtig oplagring af overskydende kviksølv

Det vil være nødvendigt at oplagre/bortskaffe overskydende kviksølv. Alt overskydende 
kviksølv bør i sidste instans bortskaffes på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.

Bortskaffelse af metallisk kviksølv i saltminer giver anledning til alvorlig bekymring med
hensyn til miljøsikkerheden på længere sigt. Den kendsgerning, at kviksølv er et flydende 
stof, og spørgsmålet om hvorvidt saltminer vil kunne holde kviksølvet intakt, uden at 
kviksølvtromlerne i sidste instans lækker og udsender dampe, er fortsat en kilde til 
bekymring.

Kviksølv udvundet af cinnobermalm bør ligeledes oplagres, fordi markedet vil blive tilført nyt 
kviksølv, hvis anvendelsen af kviksølv udvundet af cinnobermalm tillades, hvilket er i 
modstrid med forordningens formål.
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Ordføreren er af den opfattelse, at man, indtil udviklingen og en fyldestgørende evaluering af 
sikre bortskaffelsesteknikker fortsat bør oplagre metallisk kviksølv som et forstadium til 
permanent bortskaffelse. Omfanget af kviksølv, som der kan blive tale om i denne 
forbindelse, er relativt ret begrænset. På grund af kviksølvets store massefylde vil de ca. 
12 000 tons overskydende kviksølv fra kloralkaliindustrien have en volumen på ca. 1 000 m3.

Der bør fastlægges rammer for minimumsnormer for oplagring, som sikrer en vedvarende 
kontrol, minimumssikkerhedsnormer, regelmæssig og gennemsigtig rapportering, 
forhåndsplanlægning og projektering, leveringssikkerhed og sanktioner for manglende 
overholdelse af bestemmelserne.

Ifølge princippet "forureneren betaler" bør ansvaret for den midlertidige oplagring påhvile 
ejeren af oplagringsanlægget.

Medlemsstaterne skal påtage sig det administrative og finansielle ansvar for en sikker endelig 
bortskaffelse.

I marts 2006 slog Europa-Parlamentet til lyd for retligt bindende foranstaltninger for at sikre, 
at intet af det kviksølv, der stammer fra kloralkaliindustren, sendes tilbage på markedet, samt 
at det oplagres på sikker vis og på sikre steder under konstant overvågning på lokaliteter, hvor 
øjeblikkelig aktiv intervention i givet fald vil være mulig. Parlamentet krævede desuden 
minimumssikkerhedsnormer, regelmæssig og gennemsigtig rapportering, 
forholdsplanlægning og projektering, bøder og sanktioner, og understregede betydningen af at 
anvende princippet "forureneren betaler" i forbindelse med oplagring, samt at 
industrisektorer, som var ansvarlige for produktionen af kviksølv, burde bidrage til 
finansieringen af en sikker oplagring af overskydende kviksølv.
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