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artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise 
elavhõbeda ekspordi keelustamise ja turvalise ladustamise kohta
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0636)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 133 ja artikli 175 lõiget 1, 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0363/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2007);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda 
ekspordi keelustamise ja turvalise 
ladustamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda, 
kinaveri, elavhõbedaühendite ja 
elavhõbedat sisaldavate toodete ekspordi 
keelustamise ja turvalise ladustamise kohta

Selgitus

Tuleneb artikli 1 muudatustest.
  

1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

(2) Vastavalt komisjoni poolt nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile esitatud teatisele 
ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta 
tuleb vähendada inimeste ja keskkonna 
elavhõbedaga kokkupuute riski.

(2) Vastavalt komisjoni poolt nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile esitatud teatisele 
ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta 
ja Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. 
aasta resolutsioonile1 selle strateegia 
kohta tuleb vähendada inimeste ja 
keskkonna elavhõbedaga kokkupuute riski.
1 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 128.

Selgitus

Euroopa Parlament kutsus oma resolutsioonis komisjoni üles kaitsma inimeste tervist ja 
keskkonda õiguslikult siduvate meetmete abil, millega kõrvaldatakse elavhõbeda ja selle 
ühendite sattumine keskkonda.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3 a (uus)

 (3 a) Elavhõbeda suhtes ei kohaldata veel 
siduvaid piiranguid mitmepoolsete 
keskkonnakokkulepete alusel, välja 
arvatud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste 
kauglevi konventsiooni 1998. aasta 
protokolli raskmetallide kohta alusel.

Selgitus

Metallilise elavhõbeda ja elavhõbedaühendite ühendusest ekspordi järkjärgulisest 
kaotamisest ei piisa inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks keskkonda sattunud elavhõbeda 
negatiivsete mõjude eest ja seetõttu on vaja täiendavat rahvusvahelist kohustust jõuda 
kokkuleppele õiguslikult siduva vahendi osas.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda eksport ühendusest 
keelata.

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise 
märgatavaks vähendamiseks tuleks 
metallilise elavhõbeda, kinaveri ja 
elavhõbedaühendite eksport ühendusest 
keelata.
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Selgitus

Artikli 1 muudatusettepanekuga kooskõlla viimiseks.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Samal põhjusel tuleks keelata ka 
Euroopa Liidus reguleeritud või lähemal 
ajal reguleeritavate elavhõbedat 
sisaldavate toodete eksport.

Selgitus

Artikli 1 lõike 1 a muudatusettepanekuga kooskõlla viimiseks. 

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b) Metallilise elavhõbeda, kinaveri ja 
elavhõbedaühendite import tuleks keelata, 
et tagada inimeste tervise ja keskkonna 
parem kaitse Euroopa Liidus.

Selgitus

EL peaks kaaluma elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite impordi keelamist, et toetada 
poliitikat, mis toetab jäätmete ja toodete elavhõbeda taaskasutamist.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Liikmesriigid peaksid korrapäraselt 
esitama komisjonile teavet riiki 
sissetoodava või riigist väljaviidava või 
oma territooriumil piiriüleselt kaubeldava 
metallilise elavhõbeda, kinaveri ja 
elavhõbedaühendite kohta, et õigusakti 
tulemuslikkust oleks võimalik õigeaegselt 
hinnata. Kogu selline teave peaks olema 
avalikkusele kergesti kättesaadav.



PE 384.513v01-00 8/20 PR\651465ET.doc

ET

Selgitus

Arvestades, et viivitamatult on vaja täpsemaid andmeid elavhõbeda liikumise kohta Euroopas 
(mida tunnistati ka ÜRO Keskkonnaprogrammi nõukogu 23. istungjärgul), tuleks kiiresti 
tugevdada elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite seire ja aruandlusega seotud 
kehtivaid sätteid ja vajadusel kehtestada täiendavad sätted.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 7

(7) Inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu 
ladustamise tagamiseks tuleb maa-aluse 
ladustamise suhtes otsuse 2003/33/EÜ 
kohaselt teostatavat ohutuse hindamist 
täiendada erinõuetega ning muuta see 
kohaldatavaks ka maapealse ladustamise 
puhul.

(7) Inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu 
ladustamise tagamiseks tuleb maa-aluse 
ladustamise suhtes otsuse 2003/33/EÜ 
kohaselt teostatavat ohutuse hindamist 
täiendada erinõuetega ning muuta see 
kohaldatavaks ka maapinna kohal
ladustamise puhul.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 5 muudatusettepanekuga. Hooletult ladustatud 
elavhõbe võib keskkonda ja inimeste tervist tõsiselt kahjustada näiteks mulla ja põhjavee 
saastamisega.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 8

(8) Ilma et see piiraks asutamislepingu ja 
eriti selle artiklis 81 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaldamist, on 
elavhõbeda eksportimise ja ladustamisega 
seotud täiendatavate meetmete vajaduse 
hindamiseks asjakohane korraldada 
teabevahetust.

(8) Ilma et see piiraks asutamislepingu ja 
eriti selle artiklis 81 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaldamist, on 
elavhõbeda importimise, eksportimise ja 
ladustamisega seotud täiendatavate 
meetmete vajaduse hindamiseks 
asjakohane korraldada teabevahetust 
kõikide sidusrühmadega.

Selgitus

Teabevahetuse Euroopa Liidu sees on oluline. On võimalik saavutada paremaid tulemusi, kui 
meetodeid ja ideid levitatakse kõikide sidusrühmade vahel.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 10 a (uus)



PR\651465ET.doc 9/20 PE 384.513v01-00

ET

(10 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
soodustama ja edendama teadlikkust ning 
tagama, et metallilise elavhõbeda, 
kinaveri ja elavhõbedaühendite 
ekspordikeelu ning metallilise elavhõbeda 
ladustamisega seotud teave oleks 
avalikkusele kättesaadav.

Selgitus

On täheldatud, et inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks on teabe 
avalikkus erakordselt oluline.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Liikmesriigid peaksid sätestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi sätete 
rikkumise korral kohaldatavate karistuste 
kohta ning tagama nende rakendamise. 
Nimetatud karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Selgitus

Kuna käesoleva määruse täitmata jätmine võib kahjustada inimeste tervist ja keskkonda, 
tuleks kehtestada täitmata jätmise korral ettenähtud sanktsioonide rakendamise töötav ja 
läbipaistev menetlus.

Muudatusettepanek 12
Artikkel 1

Alates 1. juulist 2011 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6) 
eksport ühendusest keelatud.

Alates 1. jaanuarist 2009 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite eksport 
ühendusest keelatud.

Selgitus

Elavhõbe ja selle ühendid on inimestele ja loomadele väga mürgised. Elavhõbedaühendite
ekspordi jätkamise lubamine tekitaks lünga. ELi ettevõtjad saaksid elavhõbedaühendeid 
lihtsalt toota ekspordiks, mis moodustab ülemaailmse elavhõbeda kasutamises peaaegu kõige 
suurema osa. Üldine ekspordikeeld, mis hõlmab ka elavhõbedaühendeid, aitab kaasa 
elavhõbedaheite ja ringluses oleva elavhõbeda koguse vähendamisele. Lisaks sellele võib 
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kinaveri ja elavhõbedaühendite ekspordikeeld takistada elavhõbedarikaste mineraalide ja 
ühendite kasutamist metallilise elavhõbeda saamise toorainena.

Varasemad komisjoni eelnõud, kuid ka Luksemburg eesistujariigina on teinud ettepaneku 
kehtestada ekspordikeeld 2008. aastaks.

Muudatusettepanek 13
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

 Elavhõbedasisaldusega toodete eksport, 
mille müük või turustamine on Euroopa 
Liidus keelatud, keelatakse alates 1. 
jaanuarist 2009.

Selgitus

Elavhõbedasisaldusega tooteid reguleeritakse ELis ja kogu maailmas järjest rohkem. 
Moraalselt ei ole enam vastuvõetav, et EL ekspordib ELis reguleeritud 
elavhõbedasisaldusega tooteid riikidesse, kus need võivad olla reguleerimata. Peaaegu 
kõikidele elavhõbedasisaldusega toodetele on olemas kulutasuvad elavhõbedavabad 
alternatiivid.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Alates 1. jaanuarist 2009 on metallilise 
elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
kinaveri ja elavhõbedaühendite import 
ühendusse keelatud.

Selgitus

ELi elavhõbeda impordi keeld tagab, et ELi elavhõbedatarned on kooskõlas ELi nõudluse, 
ladustamiskohustuste ja poliitikatega, mis toetavad jäätmete ja toodete elavhõbeda 
taaskasutamist. 

Muudatusettepanek 15
Artikkel 2

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast tuleb
metalliline elavhõbe, mida kloorleeliste 
tööstuses enam ei kasutata, maagaasi 

Alates artiklis 1 märgitud kuupäevast 
tagavad liikmesriigid, et metallilist 
elavhõbedat kloorleeliste tööstuses enam ei 
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puhastamisel saadud elavhõbe ja 
mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud
elavhõbe ladustada selle kvaliteedi- ja 
kontsentratsioonitaset muutmata ning 
sellisel viisil, mis on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutu.

kasutata ega kinaverist ei toodeta ja
maagaasi puhastamisel regenereeritud
elavhõbe ja mitteraudmetallide 
kaevandamisel ja väljasulatamisel 
kõrvalsaadusena regenereeritud elavhõbe 
ladustatakse käesoleva määruse kohaselt
selle kvaliteedi- ja kontsentratsioonitaset 
muutmata ning sellisel viisil, mis on 
inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu, 
selleks sobivateks tunnistatud rajatistes, 
millele on lisatud ohutushinnang ja 
asjakohane luba.

Selgitus

Elavahõbe tuleb ladustada ohutul viisil, mis vastab pikaajalise keskkonnaohutu 
jäätmehoolduse normidele. Liikmesriigid või vajadusel tööstusettevõtted peavad vastutama 
metallilise elavhõbeda ohutu ladustamise eest. Kinaverist toodetud elavhõbeda kasutamise 
lubamine tähendaks, et turule tuleb uut elavhõbedat juurde, mis on vastuolus käesoleva 
määruse eesmärgiga, ja seda tuleb samuti ladustada.

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

1. Erandina direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 
lõike 3 punktist a võib jäätmetena 
käsitatavat metallilist elavhõbedat sobivas 
mahutis ladustada kas:

1. Erandina direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 
lõike 3 punktist a võib jäätmetena 
käsitatavat metallilist elavhõbedat sobivas 
mahutis ladustada kas:

(a) jäätmete kõrvaldamiseks kohandatud 
maa-aluses soolakaevanduses või

a) metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks enne artikli 5 kohast 
lõplikku kõrvaldamist kohandatud maa-
aluses soolakaevanduses või

(b) ainult metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks ettenähtud ja varustatud 
rajatises enne metallilise elavhõbeda 
lõplikku kõrvaldamist.

b) ainult metallilise elavhõbeda ajutiseks 
ladustamiseks ettenähtud ja varustatud 
rajatises maapinna kohal enne metallilise 
elavhõbeda lõplikku kõrvaldamist.

Selgitus

Elavhõbe on vedel ja probleemiks jääb küsimus, kas soolakaevandustes, kus ei ole elavhõbeda 
ladustamise mahuteid, mis lõpuks hakkavad lekkima ja aurusid eraldama, suudetakse 
elavhõbedat hoida laiali valgumast. Keskkonna seisukohast on kõrvaldamine eelistatud 
lahendus. Ohutut ladustamist võib siiski vaja minna majanduslikel ja tehnilistel põhjustel 
lühikeseks ajaks, et leida pikaajaline lahendus.
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Muudatusettepanek 17
Artikkel 4

1. Otsusega 2003/33/EÜ ette nähtud 
ladustamise ohutuse hindamine jäätmete 
ladustamiseks kohandatud maa-aluses 
soolakaevanduses hõlmab eelkõige 
metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju 
pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest 
tulenevaid täiendavaid riske.

1. Otsusega 2003/33/EÜ ette nähtud 
ladustamise ohutuse hindamine jäätmete 
ajutiseks ladustamiseks kohandatud maa-
aluses soolakaevanduses hõlmab eelkõige 
metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju 
pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest 
tulenevaid täiendavaid riske.

2. Ajutisel ladustamisel üksnes metallilise 
elavhõbeda ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud rajatises tuleb läbi viia ohutuse 
hindamine, mis tagab otsusega 2003/33/EÜ 
tagatud keskkonnakaitse tasemega 
samaväärse taseme ja esitada tulemused 
pädevale asutusele.

2. Ajutisel ladustamisel üksnes metallilise 
elavhõbeda ladustamiseks ettenähtud ja 
varustatud maapinna kohal asuvas
rajatises tuleb läbi viia ohutuse hindamine, 
mis tagab otsusega 2003/33/EÜ tagatud 
keskkonnakaitse tasemega samaväärse 
taseme ja esitada tulemused pädevale 
asutusele.

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maa-alusele 
soolakaevandusele ja ainult metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud rajatisele, peab 
sisaldama mahutite korrapärase visuaalse 
kontrolli ja võimalike lekete avastamiseks 
mõeldud aurude tuvastamisseadmete 
paigaldamise nõuet.

3. Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 
nimetatud luba, mis antakse maa-alusele 
soolakaevandusele ja ainult metallilise 
elavhõbeda ajutiseks ladustamiseks 
ettenähtud ja varustatud maapinna kohal 
asuvale rajatisele, peab sisaldama mahutite 
korrapärase visuaalse kontrolli ja 
võimalike lekete avastamiseks mõeldud 
aurude tuvastamisseadmete paigaldamise 
nõuet. Elavhõbe peab olema ohutuks 
lõplikuks kõrvaldamiseks kättesaadav 
artikli 5 kohaselt.

Selgitus

Elavhõbe on vedel ja probleemiks jääb küsimus, kas soolakaevandustes, kus ei ole elavhõbeda 
ladustamise mahuteid, mis lõpuks hakkavad lekkima ja aurusid eraldama, suudetakse 
elavhõbedat hoida laiali valgumast. Keskkonna seisukohast on kõrvaldamine eelistatud 
lahendus. Ohutut ladustamist võib siiski vaja minna majanduslikel ja tehnilistel põhjustel 
lühikeseks ajaks, et leida pikaajaline lahendus.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a



PR\651465ET.doc 13/20 PE 384.513v01-00

ET

Komisjon kohustub läbi vaatama otsuses 
2003/33/EÜ nimetatud ohutushinnangu, 
et tagada metallilise elavhõbeda 
omadustest ja mõju pikaajalisusest ning 
kontrolli all hoidmisest tulenevate 
täiendavate riskide hõlmamise. 
Läbivaatamine tehakse ….
* Kuus kuud enne ekspordikeelu jõustumist.

Selgitus

Ladustamist tuleks väga rangelt kontrollida. Arvestades metallilise elavhõbeda eriti toksilisi 
omadusi ja pikaajalist käitumist, vajatakse täiendavat ladustamise ohutushinnangut õigel ajal 
enne ekspordikeelu jõustumist.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 4 b (uus)

Artikkel 4 b
Ajutise ladustamise ajal on vastutaja 
ladustamisrajatise omanik. Liikmesriigid 
peavad looma fondi, et tagada rahaliste 
vahendite olemasolu elavhõbeda ohutuks 
lõplikuks ladustamiseks. Fond luuakse 
kloorleeliste tööstuse osamaksude alusel, 
mis on proportsionaalsed ajutiseks 
ladustamiseks saadetud elavhõbeda 
kogusega. Kui elavhõbe tuleb saata 
lõplikuks kõrvaldamiseks artikli 5 
kohaselt, võtavad liikmesriigid endale 
kõrvaldamisega seotud haldus- ja rahalise 
vastutuse.

Selgitus

Kuna elavhõbe on eriti ohtlik, jääb probleemiks ajutise ladustamise ohutus. Seetõttu on 
oluline, et vastavalt põhimõttele, et saastaja maksab, oleksid vastutajad ladustamisrajatiste 
omanikud. Liikmesriigid peaksid samuti võtma endale kohustused ja andma rahalised 
vahendid ohutuks lõplikuks kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 5

Komisjon korraldab teabevahetuse Komisjon korraldab teabevahetuse 
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liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude
vahel.

liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade
vahel 30. juuniks 2010.

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu 
elavhõbedaühenditele ja elavhõbedat 
sisaldavatele toodetele, laiendada
ladustamise kohustust muudest allikatest 
pärinevale metallilisele elavhõbedale ja 
kehtestada ladustamistähtajad 
ladustamisele rajatises, mis on ette nähtud 
ja varustatud üksnes metallilise elavhõbeda 
ajutiseks ladustamiseks.

Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige 
seda, kas on vaja laiendada ladustamise 
kohustust muudest allikatest pärinevale 
metallilisele elavhõbedale ja kehtestada 
ladustamistähtajad ladustamisele maa-
aluses soolakaevanduses või maapinna 
kohal asuvas rajatises, mis on ette nähtud 
ja varustatud üksnes metallilise elavhõbeda 
ajutiseks ladustamiseks.

Selgitus

Kogu ühenduse elavhõbeda strateegia ja käesoleva määruse ettevalmistamise aja jooksul 
korraldati pidevaid laiaulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega.  Huvitatud üksused, 
sealhulgas liikmesriigid, tööstusettevõtted ning keskkonna ja tervishoiuga tegelevad 
valitsusvälised organisatsioonid peaksid teabevahetusest osa võtma.

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõiked 2 ja 3

2. Hiljemalt 30. novembriks 2014
teavitavad liikmesriigid komisjoni määruse 
kohaldamisest ja selle turumõjudest oma 
territooriumil. Komisjoni nõudel esitavad 
liikmesriigid nimetatud teabe enne 
esimeses lõigus märgitud kuupäeva.

2. Liikmesriigid koostavad elavhõbeda, 
kinaveri ja elavhõbedaühendite ostjatest, 
müüjatest ja nendega kauplejatest registri 
ning koguvad asjakohast teavet. Iga kahe 
aasta järel kuue kuu jooksul pärast 
hõlmatud ajavahemiku lõppu teavitavad 
nad komisjoni määruse kohaldamisest ja 
selle turumõjudest oma territooriumil.
Komisjon avaldab teabe kokkuvõtlikus 
aruandes ühe aasta jooksul alates selle 
esitamisest liikmesriikide poolt. Esimene 
osa teabest hõlmab ajavahemikku 2007–
2008 ja esitatakse komisjonile 30. juuniks 
2009 ning see avaldatakse 30. juuniks 
2010. Teave esitatakse vormis, mille 
komisjon määrab kindlaks ….*

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:

(a) ühendusse sisseveetava või ühendusest 
väljaveetava metallilise elavhõbeda 
kogused, hinnad, lähte- ja sihtriigid ning 
kavandatav kasutusala;

a) ühendusse sisseveetava või ühendusest 
väljaveetava metallilise elavhõbeda, 
kinaveri ja elavhõbedaühendite kogused, 
hinnad, lähte- ja sihtriigid ning kavandatav 
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kasutusala;
(b) metallilise elavhõbeda ühendusesiseste 
piiriüleste tehingute kogused, hinnad, 
lähte- ja sihtriigid ning kavandatav 
kasutusala.

b) metallilise elavhõbeda, kinaveri ja
elavhõbedaühendite ühendusesiseste 
piiriüleste tehingute kogused, hinnad, 
lähte- ja sihtriigid ning kavandatav 
kasutusala.
* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Ekspordikeelu kehtestamine nõuab ka tõhusat järelevalvesüsteemi, mis tagab, et elavhõbedat 
ei saadeta ebaseaduslikult maailma turgudele. Peab olema kaubavahetuse jälgimise süsteem, 
et registreerida kõik metallilise elavhõbeda ja elavhõbedaühendite imporditud ja eksporditud 
kogused liikmesriikide vahel ning ELi ja kolmandate riikide vahel, kui kaubavahetust ei ole 
piiratud.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6 a

Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Ettenähtud karistused peavad olema 
tulemuslikud, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teevad 
kõnealused sätted komisjonile teatavaks 
hiljemalt …* ja teavitavad komisjoni 
viivitamatult kõikidest hilisematest neid 
mõjutavatest muudatustest.
* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Käesolev artikkel on standardsäte, mida kohaldatakse sanktsioonide määramisel rikkumiste 
korral.

Muudatusettepanek 23
Artikkel 6 b (uus)
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Artikkel 6 b
Komisjon ja liikmesriigid soodustavad ja 
edendavad teadlikkust ning tagavad, et 
metallilise elavhõbeda, kinaveri ja 
elavhõbedaühendite ekspordikeelu ning 
metallilise elavhõbeda ladustamisega 
seotud teave oleks avalikkusele 
kättesaadav.

Selgitus

Kui teave metallilise elavhõbeda ja elavhõbedaühendite ekspordikeelu kohta muutub 
avalikkusele paremini kättesaadavaks ja kui seda teavet levitatakse, aitab see paremini kaitsta 
inimeste tervist ja keskkonda.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 7

1. Komisjon hindab käesoleva määruse 
kohaldamist ühenduses ja selle mõju 
ühenduse turule, võttes arvesse artiklis 6
nimetatud teavet.

1. Komisjon hindab käesoleva määruse 
kohaldamist ühenduses ja selle mõju 
ühenduse turule, võttes arvesse artiklites 5 
ja 6 nimetatud teavet.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande hiljemalt 30. juuniks 
2015.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande hiljemalt 30. juuniks 
2012. Vajaduse korral lisatakse aruandele 
ettepanekud käesoleva määruse 
läbivaatamiseks.

Selgitus

Pärast teatavat rakendamisperioodi lõppu ja vastavalt ekspordikeelu kuupäeva muutmisele 
tuleb kavandatud õiguslike meetmete tõhusus läbi vaadata, et koostada ülevaatuse aruanne 
koos läbivaatamise ettepanekutega.
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SELGITUS

Sissejuhatus

Elavhõbe ja selle ühendid on inimestele väga mürgised, eriti lastele, kelle närvisüsteem pole 
veel välja arenenud. Nad on kahjulikud ka ökosüsteemidele ja elusloodusele. 
Elavhõbedareostust, mida esialgu peeti teravaks, kuid paikseks probleemiks, peetakse nüüd ka 
ülemaailmseks, kindla asukohata allikast krooniliseks reostuseks. Suured doosid võivad olla 
inimesele surmavad, kuid isegi väikesed doosid võivad tõsiselt kahjustada närvisüsteemi 
arengut ning viimasel ajal on neid seostatud võimaliku kahjuliku mõjuga südame-
veresoonkonnale ning immuun- ja reproduktiivsüsteemile. Elavhõbe aeglustab ka 
mikrobioloogilist aktiivsust mullas ja ühenduse veepoliitika alase tegevusraamistiku direktiivi 
järgi on elavhõbe prioriteetne ohtlik aine.
Keskkonnas võib elavhõbe muutuda metüülelavhõbedaks, millel on võime toiduahelas, eriti 
veekeskkonna toiduahelas, bioakumuleeruda ja kontsentreeruda. Metüülelavhõbe läbib 
kergesti nii platsentaarbarjääri kui ka vere-aju barjääri.

Varud Euroopa Liidus

Keskkonnas esineb looduslikku elavhõbedat eri vormides. Puhtal kujul tuntakse seda 
„elementaarelavhõbeda” või „metallilise elavhõbedana” (Hg(0)). Looduses esineb seda harva 
puhta vedela metallina, pigem leidub seda ühendites ja anorgaanilistes soolades.
ELis on elavhõbeda saamise peamised allikad:
– kloorleeliste tööstuse ülejäägid, kui minnakse üle elavhõbedavabale tootmisprotsessile või 
kui tehas suletakse (tehase tegevuse lõpetamine);
– mitteraudmetallide (tsink, vask, plii, kuld, hõbe ja teised maagid) kaevandamise ja 
väljasulatamise kõrvalsaadusena saadud elavhõbe; kui seda ei ole regenereeritud metallilise 
elavhõbedana, võib selle protsessi kõrvalsaadus puhastamisprotsessist sõltuvalt olla kalomel 
(elavhõbe(I)kloriid);
– maagaasi puhastamisel kõrvalsaadusena saadud elavhõbe;
– taaskasutusse võetud elavhõbe, mis on saadud elavhõbedat sisaldavatest toodetest 
(hõõglambid, patareid, hambaamalgaam, mõõte- ja kontrolliseadmed, lülitid) ning tootmis- ja 
ümbertöötamisjäätmetest;
– elavhõbedavarud, mille aastate jooksul on kogunud vahendajad ja ettevõtjad, näiteks 
MAYASA. 
Maailma kõige suurem elavhõbedakaevandus asub Hispaanias Almadénis. Alates 2003. 
aastast Almadénis elavhõbedat enam ei kaevandata, kuid selle omanikfirma MASAYA kogub 
elavhõbedat Lääne-Euroopa tegevuse lõpetanud kloorleeliste tehastest ja muudest allikatest 
ning tegeleb selle rahvusvahelise kaubandusega (müües seda peamiselt arenguriikidele).

Komisjoni ettepanek ELi elavhõbeda ekspordikeelu ja elavhõbeda ülejääkide 
ladustamise kohta

Arvestades elavhõbeda kasutamisest tulenevat ohtu ja alternatiivsete elavhõbedavabade 
protsesside olemasolu, soovitas 1990. aasta Oslo–Pariisi komisjon (OSPAR), et kõik 
elavhõbedaelementi kasutavad kloorleeliste tehased läheksid 2010. aastaks üle
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elavhõbedavabale tehnoloogiale (PARCOMi otsus 90/3). 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta (vastu võetud 
2006. aasta märtsis) kutsuti Euroopa Komisjoni üles võtma meetmeid OSPARi otsuse 90/3 
rakendamiseks. Lisaks elavhõbedaelementi kasutatavate kloorleeliste tehaste jätkuvale 
elavhõbedaheitele, kui need tehased lähevad üle elavhõbedavabadele tehnoloogiatele, tuleb 
tegelda nende elementides sisalduvate tohutus koguses elavhõbedaga keskkonnale sobival 
viisil. 
Et vältida tooraineturu uputamist elavhõbeda ülejääkidega, võeti 2006. aasta oktoobris vastu 
määruse ettepanek metallilise elavhõbeda ekspordi keelamise kohta 1. juuliks 2011. Ettepanek 
sisaldab paralleelseid sätteid tegevuse lõpetanud elavhõbedaelementi kasutavate kloorleeliste 
tehastest pärineva üleliigse elavhõbeda ohutu ladustamise kohta, et vältida selle 
edasimüümist.
Praegu on Euroopas umbes 12 tuhat tonni elavhõbedaelementides sisalduvat elavhõbedat. 

Selle probleemi lahendamiseks on Euroopa Komisjon palunud Euro Chlor’il (Euroopa Liidu 
kloorleeliste tööstuse föderatsioon) välja töötada kloorleeliste tööstusest pärinevate 
elavhõbeda ülejääkide ladustamise vabatahtlik lepe, millega Euro Chlor nõustus, tunnistades, 
et ladustamine on vajalik.
On tehtud ettepanek kehtestada metallilise elavhõbeda, mida kloorleeliste tööstuses enam ei 
kasutata, elavhõbeda, mis on mitteraudmetallide tootmise kõrvalsaadus ja elavhõbeda, mis on 
gaasipuhastamise kõrvalsaadus, ladustamise kohustus. Ladustamise kohustusest on meelega 
välja jäetud elavhõbedat sisaldavatest toodetest taaskasutusse võetud elavhõbe.

Raportööri soovitused

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut. Sellele vaatamata on ta seisukohal, et tuleb teha 
mõned muudatused, mille eesmärk on inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse. Raportöör 
teeb selles suhtes mitmed muudatusettepanekud, mis käsitlevad peamiselt järgmisi punkte.

Ekspordikeelu kuupäev
Kuna Euroopa Liit ekspordib elavhõbedat rohkem kui ükski teine piirkond maailmas, 
vähendab varajane ekspordikeeld koos muude rahvusvaheliste meetmetega oluliselt 
elavhõbedaga kokkupuutumise ebaproportsionaalseid mõjusid arengumaades, mida 
põhjustavad rohked elavhõbedatarned. Ekspordikeelu kehtestamiseni viiakse ELi elavhõbedat 
ikkagi turule, mis suurendab ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seega tuleks kõnealust 
keeldu rakendada niipea kui võimalik, eelistatavalt 2009. aastaks.
Varasemad komisjoni eelnõud, kuid ka Luksemburg eesistujariigina on teinud ettepaneku 
kehtestada ekspordikeeld 2008. aastaks. 

Elavhõbeda ekspordikeelu reguleerimisala
Et määrus oleks õiglane ja lihtne, tuleks ekspordikeeldu kohaldada ka elavhõbedaühendite 
suhtes. Elavhõbedaühendid (välja arvatud elavhõbesulfiid) on liigitatud mürgisteks alates 
0,5% sisaldusest ja mõned eriained isegi väiksemast sisaldusest.
Raportöör toetab elavhõbedaühendite lisamist elavhõbeda ekspordi keelu alla.
On põhjust arvata, et elavhõbedat võidakse eksportida teistesse riikidesse 
elavhõbedaühendina, mis saadakse näiteks mitteraudmetallide kaevandamisel ja 
väljasulatamisel (näiteks kalomel Hg2Cl2), kus see võidakse muundada 
elementaarelavhõbedaks selle edasiseks kasutamisel seal. Raportööri arvates aitab üldine 
ekspordikeeld, mis hõlmab ka elavhõbedaühendeid, kaasa elavhõbedaheite ja ringluses oleva 
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elavhõbeda koguse vähendamisele. Lisaks sellele võib elavhõbedaühendite ekspordikeeld 
takistada elavhõbedarikaste mineraalide ja ühendite kasutamist metallilise elavhõbeda 
saamise toorainena. See võib ära hoida võimaliku lünga määruses.
Lisaks sellele võib kinaveri ekspordikeeld takistada elavhõbedarikaste mineraalide ja ühendite 
kasutamist metallilise elavhõbeda saamise toorainena.
Elavhõbedat sisaldavad tooted, mille suhtes rakendatakse ELi kasutamis- ja 
turustuspiiranguid, tuleks samuti lisada ekspordikeeldu. EL peaks vältima topeltstandardeid. 
ELis keelatud elavhõbedat sisaldavaid tooteid ei tohiks eksportida riikidesse, kus nende 
kasutamine võib olla reguleerimata.
Euroopa Parlament nõudis (2006. aasta märtsis), et ekspordikeeld hõlmaks ka 
elavhõbedaühendid ja elavhõbedat sisaldavad tooted, mille suhtes juba kohaldatakse või 
hakatakse peatselt kohaldama ELi kasutamis- ja turustuspiiranguid.

Elavhõbeda import
Raportöör on seisukohal, et Euroopa Ühendus peaks pidama ELi elavhõbeda impordikeeldu 
vahendiks, mis tagab, et ELi elavhõbedatarned on kooskõlas ELi nõudluse, 
ladustamiskohustuste ja poliitikatega, mis toetavad jäätmete ja toodete elavhõbeda 
taaskasutamist. Ei ole loogiline, et üheaegselt EList pärinevat elavhõbeda ladustamisega 
imporditakse seda ELi põhjendatud eesmärkidel kasutamiseks. 

Kaubavahetuse jälgimise süsteem
Tuleks kehtestada süsteem, mille abil jälgitakse korrapäraselt metallilise elavhõbeda ja 
elavhõbedaühendite importimist ELi ja eksportimist EList ning nendega rahvusvahelist 
kauplemist. Euroopa Parlament nõudis (2006. aasta märtsis) elavhõbeda jälgimise süsteemi 
kehtestamist enne ekspordikeeldu.
Jälgimissüsteem tagab kaubavahetuse läbipaistvuse ning võimaldab komisjonil ja 
sidusrühmadel kergesti hinnata arenguid, mis on vastuolus keelu eesmärgi ja tõhususega.
Liikmesriigid peaksid komisjonile korrapäraselt andmeid esitama, kes peaks need 
avalikustama.

Üleliigse elavhõbeda ohutu ja säästva ladustamise lahendus
Liigne elavhõbe tuleb ladustada/kõrvaldada. Kõik elavhõbeda ülejäägid tuleks lõpuks 
kõrvaldada ohutul ja keskkonnaohutul viisil. 
Metallilise elavhõbeda kõrvaldamine soolakaevandustes tõstatab tõsiseid probleeme seoses 
pikemaajalise keskkonnaohutusega. Elavhõbe on vedel ja probleemiks jääb küsimus, kas 
soolakaevandustes, kus ei ole elavhõbeda ladustamise mahuteid, mis lõpuks hakkavad 
lekkima ja aurusid eraldama, suudetakse elavhõbedat hoida laiali valgumast.
Kinaverist toodetud elavhõbe tuleks samuti ladustada, sest kinaverist saadud elavhõbeda 
kasutamise lubamine tähendaks, et turule tuleb uut elavhõbedat juurde, mis on vastuolus 
käesoleva määruse eesmärgiga.
Raportöör on seisukohal, et kuni ohutute kõrvaldamistehnikate väljatöötamise ja täieliku 
hindamiseni tuleks metallilist elavhõbedat ajutiselt ladustada enne selle lõplikku 
kõrvaldamist. Kõnealuse elavhõbeda kogus on suhtelises arvestuses küllaltki väike. 
Elavhõbeda suure tiheduse tõttu on umbes 1200 tonni kloorleeliste tööstuse elavhõbeda 
ülejääkide maht umbes 1000 kuupmeetrit.
Tuleks kehtestada ladustamise miinimumtingimuste raamistik, mis tagaks pideva 
monitooringu, minimaalsed ohutusstandardid, korrapärase ja läbipaistva aruandluse, eelneva 
kavandamise ja prognoosimise, tarnimiskindluse ja karistused täitmata jätmise eest.
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Põhimõtte kohaselt, et saastaja maksab, peaks ajutise ladustamise ajal vastutas lasuma 
ladustamisrajatise omanikul.
Liikmesriigid võtavad ohutu lõpliku ladustamise haldus- ja finantsvastutuse.

Euroopa Parlament nõudis (2006. aasta märtsis) õiguslikult siduvate meetmete vastuvõtmist, 
et tagada kogu kloorleeliste tööstusest lähtuva elavhõbeda uuesti turuleviimise peatamine, 
ohutu ladustamine turvalistes ladustamiskohtades, pidev jälgimine ja asukoht, kus vajaduse 
korral on võimalik viivitamata aktiivselt sekkuda. Lisaks sellele palus parlament kehtestada 
minimaalsed ohutusstandardid, korrapärase ja läbipaistva aruandluse, eelneva kavandamise ja 
prognoosimise, karistused ja sanktsioonid ning rõhutas, et ladustamise osas on oluline 
rakendada põhimõtet, et saastaja maksab, ja et elavhõbeda tootmise eest vastutavad 
tööstussektorid peaksid aitama rahastada elavhõbeda ülejääkide ohutut ladustamist.
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