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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean 
viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0636)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 133 ja 175 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0363/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi metallisen 
elohopean viennin kieltämisestä ja 
turvallisesta varastoinnista

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi metallisen 
elohopean, elohopeasulfidin, 
elohopeayhdisteiden ja elohopeaa 
sisältävien tuotteiden viennin kieltämisestä 
ja turvallisesta varastoinnista

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Liittyy 1 artiklaa koskeviin muutoksiin. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kuten Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle osoitetussa komission 
tiedonannossa "Elohopeaa koskeva 
yhteisön strategia" todettiin, on tarpeen 
vähentää riskiä ihmisten ja ympäristön 
altistumisesta elohopealle.

(2) Kuten Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle osoitetussa komission 
tiedonannossa "Elohopeaa koskeva 
yhteisön strategia" ja kyseisestä 
strategiasta 14. päivänä maaliskuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa¹ todettiin, on tarpeen 
vähentää riskiä ihmisten ja ympäristön 
altistumisesta elohopealle.
____________

1 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Perustelu

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa komissiota vaadittiin suojelemaan ihmisten 
terveyttä ja ympäristöä oikeudellisesti sitovilla toimilla, joilla poistetaan elohopean ja sen 
yhdisteiden päästöt ympäristöön.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Elohopea ei vielä kuulu 
monenvälisten ympäristösopimusten 
sitovien rajoitteiden piiriin, lukuun 
ottamatta epäpuhtauksien 
kaukokulkeutumisesta vuonna 1998 
tehdyn YK:n Euroopan talouskomission 
yleissopimuksen pöytäkirjaa 
raskasmetalleista. 

Perustelu

Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden viennin lopettaminen yhteisön alueelta ei vielä 
riitä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä jo ympäristöön päästetyn elohopean 
kielteisiltä vaikutuksilta, ja siksi tarvitaan myös kansainvälisiä sitoumuksia oikeudellisesti 
sitovan välineen aikaansaamiseksi. 
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Metallisen elohopean vienti yhteisöstä 
olisi kiellettävä elohopean 
maailmanlaajuisen tarjonnan 
vähentämiseksi merkittävästi.

(4) Metallisen elohopean, elohopeasulfidin 
ja elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä 
olisi kiellettävä elohopean 
maailmanlaajuisen tarjonnan 
vähentämiseksi merkittävästi

Perustelu

Yhdenmukainen 1 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Samasta syystä EU:n sääntelyn 
piiriin jo nyt tai lähitulevaisuudessa 
kuuluvien elohopeaa sisältävien 
tuotteiden vienti olisi myös kiellettävä.

Perustelu

Yhdenmukainen 1 artiklan 1 a kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Metallisen elohopean, 
elohopeasulfidin ja elohopeayhdisteiden 
tuonti olisi kiellettävä EU:ssa ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemisen 
edistämiseksi;

Perustelu

EU:n olisi harkittava elohopean, elohopeasulfidin ja elohopeayhdisteiden tuontikieltoa 
tukemaan jätteissä ja tuotteissa olevan elohopean hyödyntämistoimia. 

Tarkistus 7
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti 
annettava komissiolle tiedot metallisen 
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elohopean, elohopeasulfidin ja 
elohopeayhdisteiden rajatylittävästä 
kulkeutumisesta tai kauppaamisesta 
maansa alueella, jotta välineen 
tehokkuutta voitaisiin arvioida ajallaan; 
Kaikki kyseiset tiedot olisi saatettava myös 
yleisön saataville.

Perustelu

Koska elohopean kulkeutumisesta Euroopassa tarvitaan kiireellisesti parempia tietoja (kuten 
myös UNEP:n hallintoneuvoston 23. kokouksessa tunnustettiin), nykyisiä määräyksiä 
elohopean, elohopeasulfidin ja elohopeayhdisteiden liikkeiden selvittämisestä ja niistä 
ilmoittamisesta olisi lujitettava viipymättä, ja uusia määräyksiä otettava käyttöön tarpeen 
vaatiessa.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle turvallinen varastointi, 
päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä 
maanalaisten varastojen osalta 
toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi 
täydennettävä erityisvaatimuksilla ja sitä 
olisi sovellettava myös muuhun kuin 
maanalaiseen varastointiin.

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle turvallinen varastointi, 
päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä 
maanalaisten varastojen osalta 
toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi 
täydennettävä erityisvaatimuksilla ja sitä 
olisi sovellettava myös maanpäälliseen
varastointiin.

Perustelu

Yhdenmukainen 5 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa. Varomattomasti varastoitu elohopea 
voi olla vakava uhka ympäristölle ja ihmisten terveydelle esimerkiksi maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen kautta.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On asianmukaista järjestää 
tiedonvaihtoa, jotta voidaan arvioida, 
tarvitaanko elohopean vientiin ja 
varastointiin liittyviä lisätoimenpiteitä, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja 
erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.

(8) On asianmukaista järjestää kaikkien 
asian osapuolten välistä tiedonvaihtoa, 
jotta voidaan arvioida, tarvitaanko 
elohopean tuontiin, vientiin ja varastointiin 
liittyviä lisätoimenpiteitä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja 
erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.
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Perustelu

Euroopan unionin sisäinen tietojenvaihto on tärkeää. Jos menetelmät ja ideat jaetaan 
kaikkien asian osapuolten kesken, tulokset voivat parantua.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä ja helpotettava yleistä 
tietoisuutta ja julkista tiedonsaantia 
metallisen elohopean, elohopeasulfidin ja 
elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä 
metallisen elohopean turvallisesta 
varastoinnista.

Perustelu

Julkinen tiedonsaanti on osoittautunut erittäin tärkeäksi keinoksi varmistaa ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemisen korkea taso.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

Koska asetuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa ihmisten terveyden ja ympäristön 
vahingoittumiseen, olisi otettava käyttöön käyttökelpoinen ja helposti seurattava menettely 
noudattamatta jättämistä koskevista seuraamuksista. 

Tarkistus 12
1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 
1 päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-
numero RN 7439-97-6) , elohopeasulfidin 
ja elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä 
1 päivästä tammikuuta 2009.
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Perustelu

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille ja eläimille. Elohopeayhdisteiden 
viennin salliminen edelleen saisi aikaan porsaanreiän. EU:n kauppiaat tuottaisivat tai 
pitäisivät kaupan vientiin tarkoitettuja elohopeayhdisteitä, joiden maailmanlaajuiset 
käyttötarkoitukset ovat erittäin monipuoliset. Yleinen vientikielto myös elohopeayhdisteille 
vaikuttaisi osaltaan päästöjen ja kierrossa olevan elohopean määrän vähentämiseen. Lisäksi 
elohopeasulfidin ja elohopeayhdisteiden vientikielto voi estää paljon elohopeaa sisältävien 
mineraalien ja yhdisteiden käyttämisen metallisen elohopean jalostuksen raaka-aineena.

Aiemmissa komission luonnoksissa ehdotettiin vientikieltoa vuoteen 2008 mennessä, ja samaa 
ehdotti myös Luxemburg neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Tarkistus 13
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kielletään 1 päivästä tammikuuta 2009 
sellaisten elohopeaa sisältävien tuotteiden 
vienti, joita ei saa myydä tai levittää 
Euroopan unionin alueella.

Perustelu

Elohopeaa sisältävät tuotteet kuuluvat yhä useammin sääntelyn piiriin EU:ssa ja muualla 
maailmassa. Enää ei ole moraalisesti hyväksyttävää, että elohopeaa sisältäviä tuotteita 
sääntelevä EU vie elohopeaa sisältäviä tuotteita sellaisiin maihin, joissa ne eivät vielä kuulu 
sääntelyn piiriin. Lähes kaikille elohopeaa sisältäville tuotteille on olemassa edullisia 
elohopeattomia vaihtoehtoja.

Tarkistus 14
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Kielletään metallisen elohopean (Hg, 
CAS-numero RN 7439-97-6), 
elohopeasulfidin ja elohopeayhdisteiden 
tuonti yhteisöön 1 päivästä 
tammikuuta 2009.

Perustelu

EU:n toteuttamalla elohopean vientikiellolla varmistetaan, että EU:n elohopeatuotanto 
vastaa sen kysyntää, varastointivelvoitteita sekä jätteestä ja tuotteista hyödynnettävän 



PR\651465FI.doc 11/21 PE 384.513v01-00

FI

elohopean käyttöä kannustavaa politiikkaa. 

Tarkistus 15
2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä alkaen metallinen elohopea, 
jota ei enää käytetä kloori-
alkaaliteollisuudessa, maakaasun 
puhdistamisesta syntyvä elohopea ja 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena 
syntyvä elohopea on varastoitava sen laatua 
ja pitoisuutta muuttamatta tavalla, joka on 
ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta 
turvallinen.

Edellä 1 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että metallinen elohopea, 
jota ei enää käytetä kloori-
alkaaliteollisuudessa tai louhita 
elohopeasulfidista, maakaasun 
puhdistamisesta saatava elohopea ja 
muiden metallien kuin rautametallin 
louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena 
saatava elohopea on varastoitava sen 
laatua ja pitoisuutta muuttamatta tavalla, 
joka on ihmisten terveyden ja ympäristön 
kannalta turvallinen, asianmukaiseksi 
osoitetuissa laitoksissa, jotka 
turvallisuusarviointinsa ja 
luvanvaraisuutensa osalta ovat tämän 
asetuksen mukaisia.

Perustelu

Elohopea on varastoitava turvallisesti siten, että pitkän aikavälin varastointi on ympäristön 
kannalta vakaata. Jäsenvaltiot tai tarvittaessa teollisuus on vastuussa metallisen elohopean 
turvallisesta varastoinnista. Elohopeasulfidista louhittavan elohopean käytön salliminen 
tarkoittaisi uuden elohopean lisäämistä markkinoille, mikä on tämän asetuksen tavoitteiden 
vastaista, ja siksi sekin pitäisi varastoida.

Tarkistus 16
3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa säädetään, metallinen 
elohopea, joka katsotaan jätteeksi, voidaan 
varastoida asianmukaisessa säiliössä 
jompaankumpaan seuraavista:

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa säädetään, metallinen 
elohopea, joka katsotaan jätteeksi, voidaan 
varastoida asianmukaisessa säiliössä 
jompaankumpaan seuraavista:

(a) maanalainen suolakaivos, joka on 
mukautettu jätteistä huolehtimista varten;

(a) maanalainen suolakaivos, joka on 
mukautettu metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin ennen 5 artiklan 
mukaista lopullista huolehtimista.

(b) laitos, joka on tarkoitettu yksinomaan (b) maanpäällinen laitos, joka on 



PE 384.513v01-00 12/21 PR\651465FI.doc

FI

metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin ennen lopullista huolehtimista 
ja joka on varustettu tätä varten.

tarkoitettu yksinomaan metallisen 
elohopean tilapäiseen varastointiin ennen 
lopullista huolehtimista ja joka on 
varustettu tätä varten.

Perustelu

Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää voisivatko suolakaivokset pitää sen 
koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja höyrypäästöjä. Ympäristön kannalta 
hävittäminen on parempi vaihtoehto. Turvallista varastointia saatetaan kuitenkin tilapäisesti 
tarvita taloudellisista ja teknisistä syistä ennen pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä.

Tarkistus 17
4 artikla

1. Laadittaessa päätöksen 2003/33/EY 
mukaisesti turvallisuusarviointia jätteiden 
varastointia varten mukautetussa 
maanalaisessa suolakaivoksessa olevasta 
varastosta on tarkasteltava erityisesti 
lisäriskejä, jotka johtuvat metallisen 
elohopean ja sen säiliön luonteesta ja 
käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä.

1. Laadittaessa päätöksen 2003/33/EY 
mukaisesti turvallisuusarviointia jätteiden 
varastointia varten mukautetussa 
maanalaisessa suolakaivoksessa olevasta 
tilapäisestä varastosta on tarkasteltava 
erityisesti lisäriskejä, jotka johtuvat 
metallisen elohopean ja sen säiliön 
luonteesta ja käyttäytymisestä pitkällä 
aikavälillä.

2. Yksinomaan metallisen elohopean 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa olevasta 
tilapäisestä varastosta on laadittava 
turvallisuusarviointi, jolla varmistetaan 
päätöksellä 2003/33/EY varmistettavaa 
tasoa vastaava ympäristönsuojelun taso, ja 
arviointi on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Yksinomaan metallisen elohopean 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa maanpäällisessä laitoksessa 
olevasta tilapäisestä varastosta on 
laadittava turvallisuusarviointi, jolla 
varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY 
varmistettavaa tasoa vastaava 
ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta 
tai yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä 
varten varustettua laitosta varten on 
sisällettävä vaatimukset säiliöiden 
säännöllisestä silmämääräisestä 
tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen 
havaitsemiseen käytettävien 
asianmukaisten haihtumisen 
havaitsemislaitteiden asentamisesta.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta 
tai yksinomaan metallisen elohopean 
tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä 
varten varustettua maanpäällistä laitosta 
varten on sisällettävä vaatimukset 
säiliöiden säännöllisestä silmämääräisestä 
tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen 
havaitsemiseen käytettävien 
asianmukaisten haihtumisen 
havaitsemislaitteiden asentamisesta. 
Elohopean on oltava hyödynnettävissä 
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lopullista hävittämistä varten 5 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää voisivatko suolakaivokset pitää sen 
koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja höyrypäästöjä. Ympäristön kannalta 
hävittäminen on parempi vaihtoehto. Turvallista varastointia saatetaan kuitenkin tilapäisesti 
tarvita taloudellisista ja teknisistä syistä ennen pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä.

Tarkistus 18
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Komissio suorittaa päätöksen 2003/33/EY 
mukaisen turvallisuusarvioinnin 
uudelleentarkastelun varmistaakseen, että 
metallisen elohopean ominaispiirteistä ja 
pitkäaikaisesta käyttäytymisestä sekä 
säilyttämisestä aiheutuvat erityiset riskit 
otetaan huomioon. Uudelleentarkastelu 
on saatettava päätökseen viimeistään …*.
_____________

* 6 kuukauden kuluttua vientikiellon 
voimaantulosta.

Perustelu

Varastointia on valvottava tiukasti. Metallisen elohopean myrkyllisyyden ja pitkäaikaisen 
käyttäytymisen huomioon ottaen varastointia koskevaa toista turvallisuusarviointia tarvitaan 
hyvissä ajoin ennen vientikiellon voimaantuloa.

Tarkistus 19
4 b artikla (uusi)

4 b artikla
Tilapäisen varastoinnin aikana vastuu on 
varastointilaitoksen omistajalla. 
Jäsenvaltioita pyydetään perustamaan 
rahasto, jolla varmistetaan, että 
elohopean lopulliseen ja turvalliseen 
hävittämiseen tarvittavat taloudelliset 
resurssit ovat valmiina. Rahasto 
perustetaan kloori-alkaliteollisuuden 
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rahoitusosuudella, joka on suhteessa 
tilapäiseen varastointiin lähetetyn 
elohopean määrään. Kun elohopea 
lähetetään 5 artiklan mukaiseen 
lopulliseen käsittelypaikkaan, 
jäsenvaltioilla on hallinnollinen ja 
taloudellinen vastuu käsittelystä.

Perustelu

Koska elohopea on erityisen myrkyllistä, tilapäisen varastoinnin aikaiset 
turvallisuuskysymykset ovat ongelmallisia. Siksi on tärkeää, että vastuu on 
varastointilaitoksen omistajilla, kuten saastuttaja maksaa -periaatteessa todetaan. 
Jäsenvaltioiden on myös hyväksyttävä velvoitteensa ja annettava taloudellisia resursseja 
lopullista käsittelyä varten.

Tarkistus 20
5 artikla

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja kyseisten 
teollisuusalojen välillä.

Komissio järjestää tietojen vaihdon 
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien välillä 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä.

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti 
sitä, onko mahdollisesti tarpeen laajentaa 
vientikielto elohopeayhdisteisiin ja 
elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, laajentaa
varastointivelvoite muista lähteistä peräisin 
olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa 
aikarajat varastoinnille yksinomaan 
metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa laitoksessa.

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti 
sitä, onko tarpeen laajentaa 
varastointivelvoite muista lähteistä peräisin 
olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa 
aikarajat varastoinnille yksinomaan 
metallisen elohopean tilapäiseen 
varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten 
varustetussa maanalaisessa 
suolakaivoksessa tai maanpäällisessä 
laitoksessa.

Perustelu

Elohopeaa koskevan yhteisön strategian ja käsiteltävänä olevan asetuksen valmistelun aikana 
järjestettiin laaja sidosryhmien kuuleminen. Eri intressitahojen, kuten jäsenvaltioiden, 
teollisuuden sekä ympäristöalan ja terveyden alan järjestöjen olisi syytä ottaa osaa 
tietojenvaihtoon.

Tarkistus 21
6 artiklan 2 ja 3 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 2. Jäsenvaltioiden on laadittava rekisteri 
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30 päivään marraskuuta 2014 mennessä
ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja markkinavaikutuksista 
alueellaan. Jäsenvaltioiden on komission 
pyynnöstä toimitettava kyseiset tiedot 
ensimmäisessä virkkeessä mainittua 
päivämäärää aikaisemmin.

elohopean, elohopeasulfidin ja 
elohopeayhdisteiden ostajista, myyjistä ja 
välittäjistä sekä kerättävä asiasta 
tarvittavat tiedot. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja markkinavaikutuksista 
alueellaan joka toinen vuosi ja viimeistään 
6 kuukautta tarkastelujakson päättymisen 
jälkeen. Komissio julkistaa tiedot 
suppeassa kertomuksessa vuoden 
kuluessa jäsenvaltioiden antamien 
tietojen jättämisestä. Ensimmäiset tiedot 
koskevat vuosia 2007–2008 ja ne on 
toimitettava komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009 ja 
julkistettava viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010. Tiedot on annettava 
komission määrittelemässä muodossa ...* 
päivään mennessä.

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen 
on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen 
on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä 
lähtevän metallisen elohopean määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus;

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä 
lähtevän metallisen elohopean, 
elohopeasulfidin tai elohopeayhdisteiden
määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa 
sekä käyttötarkoitus;

(b) metallisen elohopean, jolla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus.

(b) metallisen elohopean, elohopeasulfidin 
tai elohopeayhdisteiden, joilla käydään 
kauppaa rajojen yli yhteisössä määrät, 
hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä 
käyttötarkoitus;
________________

* Yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Vientikiellon käyttöönotto edellyttää myös tehokasta valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan, 
että elohopeaa ei lähetetä laittomasti maailmanmarkkinoille. Kaupan seurantajärjestelmän 
olisi oltava valmiina rekisteröimään metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden 
kaikenlaisen viennin ja tuonnin EU:n jäsenvaltioiden ja kauppaa rajoittamattomien 
kolmansien maiden välillä.

Tarkistus 22
6 a artikla (uusi)
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6 a artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä määräykset 
tämän asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään ...* 
ja ilmoitettava viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
____________

* Yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Tämä artikla on tavanomainen määräys rikkomusten seuraamuksista.

Tarkistus 23
6 b artikla (uusi)

6 b artikla
Komission ja jäsenvaltioiden on 
edistettävä ja helpotettava yleistä 
tietoisuutta ja julkista tiedonsaantia 
metallisen elohopean, elohopeasulfidin ja 
elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä 
metallisen elohopean turvallisesta 
varastoinnista.

Perustelu

Parempi tiedonsaanti metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä 
tällaisen tiedon levittäminen myötävaikuttavat ihmisten terveyden suojeluun sekä ympäristön 
tilan parantamiseen.

Tarkistus 24
7 artikla

1. Komissio arvioi tämän asetuksen 1. Komissio arvioi tämän asetuksen 
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soveltamista ja markkinavaikutuksia 
yhteisössä ottaen huomioon 6 artiklassa 
tarkoitetut tiedot.

soveltamista ja markkinavaikutuksia 
yhteisössä ottaen huomioon 5 ja 
6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2015.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012. Kertomukseen 
on tarpeen vaatiessa liitettävä ehdotukset 
tämän asetuksen uudelleentarkastelusta.

Perustelu

Tietyn täytäntöönpanojakson jälkeen ja vientikiellon voimaantulon muuttamisen jälkeen 
ehdotettujen oikeudellisten toimien tehokkuutta on arvioitava uudelleen ja ehdotettava 
tarvittaessa muutoksia. 
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PERUSTELUT

Johdanto 

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ja erityisesti lasten 
keskushermoston kehittymiselle. Ne ovat myös vahingollisia ekosysteemeille sekä 
luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun akuuttina ja 
paikallisena ongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan krooninen ja maailmanlaajuinen 
hajakuormitusongelma. Korkeat pitoisuudet voivat olla kuolettavia ihmisille, mutta jo varsin 
alhaiset elohopeaa sisältävien yhdisteiden pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia hermoston 
kehityshäiriöitä. Viime vuosina on tutkittu niiden mahdollisia haittavaikutuksia verenkierto-, 
immuuni- ja lisääntymisjärjestelmiin. Elohopea hidastaa myös maaperän mikrobiologista 
toimintaa, ja se on vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin mukainen vaarallinen 
prioriteettiaine. 
Ympäristössä elohopea voi muuttua metyylielohopeaksi, joka voi kerääntyä ja konsentroitua 
ravintoketjuihin, ja erityisesti vesieliöiden ravintoketjuun. Metyylielohopea pääsee helposti 
istukan läpi kohtuun ja veren välityksellä aivoihin.

Tuotanto Euroopan unionissa

Elohopeaa on luontaisesti ympäristössä ja sitä esiintyy eri muodoissa. Puhtaassa muodossaan 
sitä kutsutaan alkuainemuodossa olevaksi tai metalliseksi elohopeaksi (Hg(0)). Luonnossa sitä 
esiintyy harvoin puhtaana nestemäisenä metallina, vaan yleensä yhdisteinä ja epäorgaanisina 
suoloina. 
Elohopean tuotannon keskeiset lähteet EU:ssa ovat:

– ylijäämät kloorialkaliteollisuudesta siirryttäessä elohopeattomaan prosessiin tai kun 
tuotantolaitos suljetaan (laitoksen poistaminen käytöstä);

– muiden metallien kuin rautametallien (sinkki, kupari, lyijy, kulta, hopea ja muut 
malmit) louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena syntyvä elohopea; jos tämän 
prosessin sivutuotetta ei hyödynnetä metallisena elohopeana, se voi 
puhdistusprosessista riippuen olla kalomelia (elohopeakloridia);

– maakaasun puhdistuksen sivutuotteena saatava elohopea;
– elohopeaa sisältävistä tuotteista (loisteputkilamput, paristot, hampaiden 

amalgaamipaikat, mittaus- ja valvontalaitteet sekä katkaisimet) sekä valmistus- ja 
prosessointijätteistä hyödynnetty elohopea; 

– MAYASA:n kaltaisten välittäjien ja kauppiaiden viime vuosina kokoamat 
elohopeavarastot.

Maailman suurin elohopeakaivos on Espanjan Almadénissa. Elohopean louhinta Almadénissa 
on loppunut jo vuonna 2003, mutta omistajayhtiö MAYASA kokoaa ja myy (lähinnä 
kehitysmaihin) Länsi-Euroopan lakkautetuista kloorialkalilaitoksista sekä muista lähteistä 
saatua elohopeaa.
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Komission ehdotus elohopean vientikiellosta EU:ssa sekä ylijäämäelohopean 
varastoinnista

Koska elohopea on vaarallista ja elohopeattomia prosesseja on olemassa, Oslon-Pariisin 
komissio (OSPAR) suositteli vuonna 1990, että kaikki elohopeakennoja käyttävä 
kloorialkalilaitokset muutetaan elohopeattomiksi vuoteen 2010 mennessä (PARCOM 
Decision 90/3). 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa yhteisön elohopeastrategiasta (maaliskuu 2006) 
Euroopan komissiota kehotettiin toimiin OSPAR:n päätöksen 90/3 täytäntöönpanemiseksi. 
Elohopeakennoja käyttävien kloorialkalilaitosten nykyisten päästöjen lisäksi on huomioitava, 
että kun nämä laitokset muutetaan elohopeattomiksi, niiden kennojen valtavat elohopeamäärät 
on käsiteltävä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla. Jotta nämä ylijäämäelohopeat 
eivät tukkisi maailman hyödykemarkkinoita, lokakuussa 2006 hyväksyttiin asetus, jolla 
kiellettiin metallisen elohopean vienti 1 päivään heinäkuuta 2011 mennessä. Ehdotuksessa on 
rinnakkaisia määräyksiä lähinnä käytöstä poistetuista elohopeakennoja käyttävistä 
kloorialkalilaitoksista saatavan ylijäämäelohopean turvallisesta varastoinnista sen 
jälleenmyynnin estämiseksi. Tällä hetkellä Euroopan elohopeakennoissa on noin 
12 000 tonnia elohopeaa. Siksi Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan 
kloorialkaliteollisuuden yhdistystä Euro Chloria kehittämään vapaaehtoisen sopimuksen 
ylijäämäisen kloorialkalielohopean varastoinnista. Yhdistys on suostunut pyyntöön ja 
myöntänyt, että varastointia tarvitaan.
Varastointivelvoitetta on ehdotettu sellaiselle metalliselle elohopealle, jota ei enää käytetä 
kloorialkaliteollisuudessa, jota saadaan muiden metallien kuin rautametallin tuotannosta tai 
jota saadaan maakaasun puhdistamisen sivutuotteena. Varastointivelvoite ei kata elohopeaa 
sisältävistä tuotteista saatavaa kierrätettyä elohopeaa.

Esittelijän suositukset

Esittelijä pitää komission ehdotusta tervetulleena. Hän katsoo kuitenkin, että tiettyjä 
muutoksia on syytä tehdä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen tehostamiseksi. 
Esittelijä ehdottaa tässä suhteessa useita tarkistuksia, jotka useimmiten koskevat seuraavia 
seikkoja:

Vientikiellon päivämäärä

Koska EU vie enemmän elohopeaa kuin mikään muu alue maailmassa, aikainen vientikielto 
yhdessä muiden kansainvälisten toimien kanssa vähentää merkittävästi liiallisen 
elohopeantuotannon aiheuttamaa kehitysmaiden suhteetonta altistumista elohopealle. EU:n 
tuottamaa elohopeaa tulee markkinoille vaarantaen ihmisten terveyttä ja ympäristöä niin 
kauan kunnes vientikielto tulee voimaan. Ehdotettu kielto olisi siksi saatava voimaan niin pian 
kuin mahdollista, mieluiten vuoteen 2009 mennessä.
Aiemmissa komission luonnoksissa ehdotettiin vientikieltoa vuonna 2008, ja samaa ehdotti 
myös Luxemburg neuvoston puheenjohtajavaltiona. 

Elohopean vientikiellon soveltamisala

Jotta asetus olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja yksinkertainen, elohopeayhdisteet 
olisi sisällytettävä vientikieltoon. Elohopeayhdisteet (elohopeasulfidia lukuun ottamatta) 
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luokitellaan myrkylliseksi 0,5 % pitoisuudesta alkaen ja eräiden tiettyjen aineiden osalta jopa 
ennen sitä.
Esittelijä tukee elohopeayhdisteiden sisällyttämistä elohopean vientikiellon piiriin.
On perusteltua uskoa, että elohopeaa saatetaan viedä elohopeayhdisteiden muodossa. 
Niitä tuotetaan esimerkiksi muiden metallien kuin rautametallin louhinnan ja sulatuksen 

yhteydessä (kalomeli Hg2Cl2) ja muutetaan alkuainemuodossa olevaksi elohopeaksi 
jatkokäyttöä varten. Esittelijän mielestä yleinen vientikielto myös elohopeayhdisteille 
vaikuttaisi osaltaan päästöjen ja kierrossa olevan elohopean määrän vähentämiseen. Lisäksi 
elohopeayhdisteiden vientikielto voi estää paljon elohopeaa sisältävien yhdisteiden 
käyttämisen metallisen elohopean jalostuksen raaka-aineena. Näin voitaisiin estää 
mahdollinen porsaanreikä asetuksessa.
Lisäksi elohopeasulfidin vientikielto voi estää paljon elohopeaa sisältävien mineraalien 
käyttämisen metallisen elohopean jalostuksen raaka-aineena.
Elohopeaa sisältävä tuotteet, jotka kuuluvat EU:n käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin 
olisi myös sisällytettävä vientikieltoon. EU:n on pyrittävä välttämään kaksinaismoraalia. EU:n 
kieltämiä elohopeaa sisältäviä tuotteita ei pitäisi viedä maihin, joissa niitä ei vielä ole 
säännelty. 
Euroopan parlamentti (maaliskuu 2006) vaati EU:n käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin 
jo kuuluvien tai piakkoin liitettävien elohopeayhdisteiden ja elohopeaa sisältävien tuotteiden 
sisällyttämistä vientikiellon piiriin.

Elohopean tuonti

Esittelijä katsoo, että Euroopan komission pitäisi harkita EU:n toteuttamaa elohopean 
tuontikieltoa varmistamaan, että EU:n elohopeatuotanto vastaa sen kysyntää, 
varastointivelvoitteita sekä jätteestä ja tuotteista hyödynnettävän elohopean käyttöä 
kannustavaa politiikkaa. Ei ole järkevää varastoida EU:sta peräisin olevaa elohopeaa samalla 
kun tuodaan elohopeaa EU:ssa tapahtuvaa perusteltua käyttöä varten. 

Kaupan seurantajärjestelmä

Olisi perustettava järjestelmä, jolla seurataan metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden 
tuontia ja vientiä sekä kauppaa EU:n sisällä. Euroopan parlamentti on maaliskuussa 2006 
vaatinut elohopeakaupan seurantajärjestelmän käyttöönottoa ennen vientikiellon 
voimaantuloa.
Seurantajärjestelmällä varmistetaan, että kauppa on avointa, ja mahdollistetaan, että komissio 
ja sidosryhmät voivat helposti arvioida kiellon hengen ja kirjaimen vastaisia tapahtumia.
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti toimitettava tietoja komissiolle, joka julkistaa tiedot.

Ylijäämäelohopean turvallinen ja kestävä varastointiratkaisu

Ylijäämäelohopea on varastoitava tai hävitettävä. Kaikki ylijäämäelohopea on ennen pitkää 
hävitettävä turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. 
Metallisen elohopean hävittäminen suolakaivoksissa on erittäin huolestuttavaa ympäristön 
pitkäaikaisen turvallisuuden kannalta. Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää 
voisivatko suolakaivokset pitää sen koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja 
höyrypäästöjä.
Elohopeasulfidista louhittava elohopea olisi myös varastoitava, sillä sen käytön salliminen 
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tarkoittaisi uuden elohopean lisäämistä markkinoille, mikä on tämän asetuksen tavoitteiden 
vastaista.
Esittelijä katsoo, että metallisen elohopean väliaikaista varastointia olisi jatkettava kunnes 
lopullista hävittämistä koskevia turvallisia menetelmiä kehitetään ja ne on arvioitu 
täydellisesti. Kyseisen elohopean määrä on suhteellisen pieni. Koska elohopean tiheys on 
erittäin suuri, noin 12 000 tonnia kloorialkaliteollisuuden ylijäämäelohopeaa on kooltaan vain 
noin 1000 kuutiometriä.
Varastointia koskevat vähimmäisehdot olisi määriteltävä siten, että niillä varmistetaan jatkuva 
valvonta, vähimmäisturvallisuusnormit, säännöllinen ja avoin raportointi, etukäteissuunnittelu 
ja suunnitelmat, toimitusvarmuus sekä rangaistukset laiminlyönneistä.
Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan tilapäisen varastoinnin aikana vastuu on 
varastointilaitoksen omistajalla.
Jäsenvaltioilla on hallinnollinen ja taloudellinen vastuu turvallisesta loppukäsittelystä.

Euroopan parlamentti vaati maaliskuussa 2006 oikeudellisesti sitovia toimia varmistamaan, 
että kaikkea kloorialkaliteollisuuden elohopeaa ei palauteta markkinoille ja että se 
varastoidaan turvallisesti varmoissa laitoksissa, joita valvotaan jatkuvasti ja jotka sijaitsevat 
paikoissa, joihin voi tarvittaessa päästä välittömästi. Lisäksi parlamentti pyysi 
vähimmäisturvallisuusnormeja, säännöllistä ja avointa raportointia, etukäteissuunnittelua ja 
tilannearvioita, rangaistuksia ja seuraamuksia sekä korosti, että varastoinnin suhteen on 
sovellettava saastuttaja maksaa -periaatetta ja että elohopean tuotannosta vastaavien 
teollisuudenalojen olisi osallistuttava ylijäämäelohopean turvallisen varastoinnin 
rahoittamiseen.


