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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0636 – C6–0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0636)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 
133. cikkére és 175. cikke (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta 
javaslatát a Parlamenthez (C6-0363/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany kiviteli tilalmáról és 
biztonságos tárolásáról

Javaslat: az európai parlament és a tanács 
rendelete a fémhigany, cinóbervörös 
(higany-szulfid), higanyvegyületek és a 
higanyt tartalmazó termékek kiviteli 
tilalmáról és biztonságos tárolásáról

Indokolás

Az 1. cikkben készült módosításokból következik.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) A higanyra vonatkozó közösségi 
stratégiáról szóló, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett bizottsági 
közleménnyel összhangban mérsékelni kell 
az emberek és a környezet 
higanyexpozíciójának kockázatát.

(2) A higanyra vonatkozó közösségi 
stratégiáról szóló, az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett bizottsági 
közleménnyel, valamint az Európai 
Parlament 2006. március 14-i e 
stratégiára vonatkozó állásfoglalásával1

összhangban mérsékelni kell az emberek és 
a környezet higanyexpozíciójának 
kockázatát.
1 HL C 291 E, 2006.11.30., 128. o.

Indokolás

Az Európai Parlament állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, hogy jogilag kötelező, a 
higany és a higanyvegyületek környezetbe történő kijuttatásnak megszüntetése irányuló 
intézkedések révén védje az emberi egészséget és a környezetet.

Módosítás: 3
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A higanyra többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások szerint 
még nem vonatkoznak a kötelező jellegű 
korlátozások, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága
nagy távolságra jutó, országhatárokon 
átterjedő levegőszennyezésről szóló 
egyezményhez csatolt 1998-as 
nehézfémekről szóló jegyzőkönyve 
kivételével.

Indokolás
A fémhigany és a higanyvegyületek Közösségbe történő exportjának fokozatos megszüntetése 
nem fogja kellőképpen védeni az emberi egészséget és a környezetet a higanyvegyületek 
környezetbe történő kijuttatásától, és ezért a jogilag kötelező eszközre irányuló megállapodás 
érdekében nemzetközi elkötelezettségre is szükség van.
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Módosítás: 4
(4) preambulumbekezdés

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős visszafogása
érdekében meg kell tiltani a fémhigany 
Közösségből történő kivitelét.

(4) A világpiacon rendelkezésre álló 
higanykínálat jelentős csökkentése
érdekében meg kell tiltani a fémhigany, 
cinóbervörös (higany-szulfid) és a 
higanyvegyületek Közösségből történő 
kivitelét.

Indokolás

Az 1. cikk módosításával történő összhangba hozás érdekében.

Módosítás: 5
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Ugyanezen okból az Európai Unión 
belül már szabályozás alá tartozó, illetve 
az alá kerülő higanyt tartalmazó termékek 
kivitelét is meg kell tiltani.

Indokolás

Az 1. cikk (1) bekezdése módosításával történő összhangba hozás érdekében.

Módosítás: 6
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) A környezetvédelem és a 
közegészségügy Európai Unión belüli 
védelmének javítása érdekében meg kell 
tiltani a fémhigany, a cinóbervörös 
(higany-szulfid) és a higanyvegyületek 
behozatalát.

Indokolás

Az Európai Uniónak mérlegelnie kell a higany, a cinóbervörös (higany-szulfid) és a 
higanyvegyületek behozatalának tilalmát a hulladékokból, illetve termékekből történő 
higanyvisszanyerést előmozdító politikák támogatása érdekében.

Módosítás: 7
(5a) preambulumbekezdés (új)
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(5a)Az eszköz eredményességének 
megfelelő időn belüli felmérése érdekében 
a tagállamok időszakonként tájékoztatást 
nyújtanak a Bizottság részére a 
területükre a határokon keresztül belépő 
és kilépő, illetve területükön áruba 
bocsátott fémhiganyról, cinóbervörösről 
(higany-szulfid) és higanyvegyületekről. 
Minden ilyen információnak a 
nyilvánosság számára elérhetőnek kell 
lennie.

Indokolás

Mivel (amint azt az UNEP 23. kormányzótanácsa is elismeri) haladéktalanul pontosabb 
adatokra van szükség a higany európai területen folyó kereskedelmi forgalmáról, ezért a 
fémhigany, cinóbervörös (higany-szulfid) és a higanyvegyületek mozgásának nyomon 
követésére és arról történő tájékoztatásra vonatkozó érvényes rendelkezéseket sürgősen meg 
kell erősíteni, és szükség szerint további rendelkezéseket kell létrehozni.

Módosítás: 8
(7) preambulumbekezdés

(7) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos tárolás érdekében a 
2003/33/EK határozatban a föld alatti 
tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot 
különös követelményekkel kell 
kiegészíteni, és alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a nem föld alatt történő 
tárolásra.

(7) Az emberi egészségre és a környezetre 
nézve biztonságos tárolás érdekében a 
2003/33/EK határozatban a föld alatti 
tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot 
különös követelményekkel kell 
kiegészíteni, és alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a föld fölött történő tárolásra.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az 5. cikkben lévő módosítással. A hanyagul tárolt higany 
súlyosan veszélyeztetheti a környezetet és az emberi egészséget, például a talaj és a talajvíz 
szennyezése révén.

Módosítás: 9
(8) preambulumbekezdés

(8) A Szerződés versenyjogi (8) A Szerződés versenyjogi 
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rendelkezéseinek, különösen pedig 81. 
cikkének sérelme nélkül célszerű olyan 
információcserét szervezni, amelynek 
révén megítélhető, hogy a higany kivitele 
és tárolása terén szükség van-e további 
intézkedések bevezetésére.

rendelkezéseinek, különösen pedig 81. 
cikkének sérelme nélkül célszerű olyan 
információcserét szervezni az összes 
érdekelt fél részvételével, amelynek révén 
megítélhető, hogy a higany behozatala,
kivitele és tárolása terén szükség van-e 
további intézkedések bevezetésére.

Indokolás

Az információcsere fontos az Európai Unióban. Jobb eredményeket lehet elérni, ha a 
módszereket és az ötleteket az összes érdekelt fél között megosztják.

Módosítás: 10
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A Bizottság és a tagállamok 
elősegítik és megkönnyítik a fémhigany, a 
cinóbervörös (higany-szulfid) és a 
higanyvegyületek exporttilalmára 
vonatkozó információk tudatosulását, és 
biztosítják a nyilvánosság számára az 
ezekhez az információkhoz, valamint a 
fémhigany biztonságos tárolására 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést.

Indokolás

A nyilvánosságnak az információkhoz való hozzáférése bizonyítottan nagy jelentőséggel bír az 
egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

Módosítás: 11
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A tagállamok meg kell állapítaniuk 
az e rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, valamint minden 
intézkedést meg kell teniük ezek 
végrehajtása érdekében. E büntetéseknek 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.



PE 384.513v01-00 10/21 PR\651465HU.doc

HU

Indokolás

Mivel e rendelet be nem tartása károsíthatja az emberi egészséget és a környezetet, 
megvalósítható és átlátható eljárás létrehozására van szükség a be nem tartásara vonatkozó 
szankciók kapcsán.

Módosítás: 12
1. cikk

2011. július 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6) 
kivinni.

2009. január 1-jétől tilos a Közösségből 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbervöröset (higany-szulfidot) és 
higanyvegyületeket kivinni.

Indokolás

A higany és vegyületei nagyon mérgezőek az emberek és az állatok számára. A 
higanyvegyületek exportjának további engedélyezése kibúvót jelentene. Az európai uniós
kereskedők export céljára – ami a higany felhasználásának globálisan leginkább elterjedt 
módja – egyszerűen higanyvegyületeket állítanának elő és azokkal kereskednének. A 
higanyvegyületekre vonatkozó általános exporttilalom hozzá fog járulni a kibocsátás, 
valamint a forgalomban lévő higany mennyiségének csökkentéséhez. Továbbá a 
cinóbervörösre (higany-szulfidra) és a higanyvegyületekre vonatkozó exporttilalom 
megakadályozza, hogy nagy higanytartalmú ásványi anyagokat és vegyületeket használjanak 
nyersanyagként a fémhigany kinyerésére. Korábbi bizottsági tervezetek és a luxembourgi 
elnökség is 2008-ra exporttilalmat javasolt.

Módosítás: 13
1.cikk első a. bekezdés (új)

2009. január 1-jétől tilos azon 
higanytartalmú termékek kivitele, 
amelyeknek értékesítése és terjesztése az 
EU-n belül tilos.

Indokolás

A higanytartalmú termékeket egyre inkább szabályozzák az Európai Unió és a világ egyéb 
területein. Erkölcsileg már nem fogadható el, hogy az Európai Unió olyan országokba 
exportál az Európai Unióban szabályozás alatt álló higanytartalmú termékeket, ahol nincs 
erre vonatkozó szabályozás. Költséghatékony higanymentes alternatívák állnak rendelkezésre 
majdnem minden higanytartalmú termék esetében.

Módosítás: 14
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1a.cikk (új)

1a. cikk
2009. január 1-jétől tilos a Közösségbe 
fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), 
cinóbervöröset (higany-szulfidot) és 
higanyvegyületeket behozni.

Indokolás

Az európai uniós higanyra vonatkozó exporttilalom biztosítja, hogy az Európai Unió
higanykészletei megfeleljenek az Európai Unió követelményeinek, tárolási előírásainak és 
politikáinak, elősegítve a higany hulladékokból, illetve termékekből való visszanyerését.

Módosítás: 15
2. cikk

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
klóralkáli-ipar által már nem használt 
higanyt, a földgáztisztítás során nyert
higanyt és a színesfém-bányászati és 
-olvasztási eljárásokban melléktermékként 
keletkező higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon 
kell tárolni.

Az 1. cikkben előírt naptól fogva a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
klóralkáli-ipar által már nem használt, 
illetve a cinóbervörösből (higany-
szulfidból) kivont fémhiganyt, a 
földgáztisztítás során visszanyert higanyt 
és a színesfém-bányászati és -olvasztási 
eljárásokban melléktermékként visszanyert
higanyt eredeti állapotában és 
koncentrációjában, az emberi egészségre és 
a környezetre nézve biztonságos módon 
tárolják erre alkalmas létesítményekben, 
az e rendeletnek megfelelő biztonsági 
vizsgálattal és a vonatkozó engedéllyel 
együtt.

Indokolás

A higanyt biztonságos módon kell tárolni, amely megfelel a hosszú távú környezetvédelmi 
szempontból ésszerű gazdálkodás előírásainak. Adott esetben a tagállamok, illetve az ipar 
felelőssége a fémhigany biztonságos tárolása. A higany-szulfidból kivont higany 
használatának engedélyezésével új higany jelenne meg a piacon, amelyet tárolni is kellene 
valahol, ami ellentétes e rendelet célkitűzéseivel.

Módosítás: 16
3. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) (1) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) 
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bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés 
mellett tárolható:

bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéstől eltérve a hulladéknak 
minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés 
mellett tárolható:

a) föld alatti, hulladékártalmatlanításra
felkészített sóbányában;

a) föld alatti, a fémhigany ideiglenes 
tárolására felkészített sóbányában az 5. 
cikk szerinti végleges ártalmatlanítását 
megelőzően;

b) kizárólag a végleges ártalmatlanításra 
váró fémhigany ideiglenes tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt létesítményben.

b) kizárólag a végleges ártalmatlanításra 
váró fémhigany ideiglenes tárolására szánt 
és erre a célra felszerelt föld feletti
létesítményben.

Indokolás

Az a tény, hogy a higany folyékony, illetve hogy a sóbányákban sértetlen tudna-e maradni 
anélkül, hogy a higanytároló tartályok eresztenének, illetve gőzt bocsátanának ki továbbra is 
aggodalomra ad okot. Környezetvédelmi szempontból az ártalmatlanítás az előnyösebb 
megoldás. A hosszú távú megoldás megtalálása érdekében azonban rövidebb időre szükség 
lehet biztonságos tárolásra gazdasági és technikai szempontokból is. 

Módosítás: 17
4. cikk

(1) A föld alatti, hulladéktárolásra 
felkészített sóbányában történő tárolás 
tekintetében a 2003/33/EK határozat 
értelmében elvégzendő biztonsági
vizsgálatnak ki kell terjednie különösen a 
fémhigany és az elkülönítő edényzet 
jellemzőiből és hosszú távú viselkedéséből 
fakadó többletkockázatra.

(1) A föld alatti, ideiglenes
hulladéktárolásra felkészített sóbányában 
történő tárolás tekintetében a 2003/33/EK 
határozat értelmében elvégzendő 
biztonsági vizsgálatnak ki kell terjednie 
különösen a fémhigany és az elkülönítő 
edényzet jellemzőiből és hosszú távú 
viselkedéséből fakadó többletkockázatra.

(2) A kizárólag a fémhigany tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt 
létesítményben megvalósítandó ideiglenes 
tárolás tekintetében olyan biztonsági 
vizsgálatot kell végezni, amely a 
2003/33/EK határozat rendelkezéseivel 
azonos szintű védelmet nyújt; e vizsgálat 
eredményeit be kell nyújtani az illetékes 
hatóságnak.

(2) A kizárólag a fémhigany tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt föld feletti
létesítményben megvalósítandó ideiglenes 
tárolás tekintetében olyan biztonsági 
vizsgálatot kell végezni, amely a 
2003/33/EK határozat rendelkezéseivel 
azonos szintű védelmet nyújt; e vizsgálat 
eredményeit be kell nyújtani az illetékes 
hatóságnak.

(3) A föld alatti sóbánya, illetőleg a 
kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt létesítmény 
részére az 1999/31/EK irányelv 8. és 9. 

(3) A föld alatti sóbánya, illetőleg a 
kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására 
szánt és erre a célra felszerelt föld feletti
létesítmény részére az 1999/31/EK 
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cikke értelmében kiadott engedélyben 
követelményeket kell előírni a tartályok 
szemrevételezéssel történő rendszeres 
ellenőrzése, valamint az esetleges szivárgás 
kimutatására alkalmas szivárgásjelző 
berendezés felszerelése vonatkozásában.

irányelv 8. és 9. cikke értelmében kiadott 
engedélyben követelményeket kell előírni a 
tartályok szemrevételezéssel történő 
rendszeres ellenőrzése, valamint az 
esetleges szivárgás kimutatására alkalmas 
szivárgásjelző berendezés felszerelése 
vonatkozásában. A biztonságos végleges 
ártalmatlanítás érdekében az 5. cikkel 
összhangban a higany visszanyerhető. 

Indokolás

Az a tény, hogy a higany folyékony, illetve hogy a sóbányákban sértetlen tudna-e maradni 
anélkül, hogy a higanytároló tartályok eresztenének, illetve gőzt bocsátanának ki továbbra is 
aggodalomra ad okot. Környezetvédelmi szempontból az ártalmatlanítás az előnyösebb 
megoldás. A hosszú távú megoldás megtalálása érdekében azonban rövidebb időre szükség 
lehet biztonságos tárolásra gazdasági és technikai szempontokból is. 

Módosítás: 18
4a. cikk (új)

4a. cikk
A Bizottság vállalja a 2003/33/EK 
határozatban említett biztonsági vizsgálat 
felülvizsgálatát, annak biztosítása 
érdekében, hogy a határozat kiterjedjen a 
fémhigany jellemzőiből és hosszú-távú 
viselkedéséből fakadó különleges 
kockázatokra is. E felülvizsgálatot ...-ig* 
le kell zárni.
* Hat hónappal az exporttilalom hatálybalépését 
megelőzően.

Indokolás

A tárolást nagyon szigorúan kell ellenőrizni. Figyelembe véve a fémhigany mérgező jellegét 
és hosszú távú viselkedését, kellő időben további, a tárolásra vonatkozó biztonsági vizsgálatra
van szükség mielőtt az exporttilalom életbe lép.

Módosítás: 19
4b. cikk (új)

4b. cikk
Az ideiglenes tárolás során a felelősség 
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továbbra is a tároló létesítmény 
tulajdonosát terheli. A tagállamokat kérik, 
hogy hozzanak létre alapot annak 
biztosítására, hogy a pénzügyi források a 
helyükön legyenek a higany biztonságos 
végleges ártalmatlanításához. Az alapot a 
klóralkáli-ipar pénzügyi hozzájárulása 
alapján hozzák létre az ideiglenes 
tárolásra küldött higanymennyiség 
arányában. Amikor a higany az 5. cikk 
szerinti végleges ártalmatlanításra kerül a 
tagállamok vállalják az ártalmatlanítás 
adminisztrációs és pénzügyi felelősségét.

Indokolás

Mivel a higany különösen veszélyes a tárolás során felmerülő biztonsági kérdések továbbra is 
fennmaradnak. Ezért – összhangban a szennyező fizet elvvel – alapvető fontosságú, hogy a 
felelősség a tároló létesítmény tulajdonosát terhelje. A tagállamoknak is vállalniuk kell a 
felelősséget és pénzügyi forrást kell biztosítaniuk a biztonságos végleges ártalmatlanítás 
céljából.

Módosítás: 20
5. cikk

A Bizottság a tagállamok és az érintett 
vállalkozások részvételével 
információcserét szervez.

A Bizottság a tagállamok és az érdekelt 
felek részvételével információcserét 
szervez 2010. június 30-ig.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a kiviteli 
tilalmat szükséges-e esetleg kiterjeszteni a 
higanyvegyületekre és a higanyt 
tartalmazó termékekre, hogy a tárolási 
kötelezettséget szükséges-e kiterjeszteni a 
más forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben 
korlátozni a kizárólag a fémhigany 
ideiglenes tárolására szánt és erre a célra 
felszerelt létesítményben megvalósított 
tárolást.

Ezen információcsere során meg kell 
vizsgálni különösen, hogy a tárolási 
kötelezettséget szükséges-e kiterjeszteni a 
más forrásokból származó fémhiganyra, 
valamint hogy szükséges-e időben 
korlátozni a kizárólag a fémhigany 
ideiglenes tárolására szánt és erre a célra 
felszerelt föld alatti sóbányákban vagy 
föld feletti létesítményben megvalósított 
tárolást.

Indokolás

A higanyról szóló közösségi stratégia és jelen rendelet előkészítése során széles körben 
folytak konzultációk. Az érdekelteknek, mint például a tagállamoknak, az iparnak és a 
környezetvédelmi és egészségügyi nem kormányzati szervezeteknek részt kell venniük az 
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információcserében.

Módosítás: 21
6. cikk (2) és (3) bekezdés

(2) A tagállamok saját területüket illetően 
legkésőbb 2014. november 30-ig
tájékoztatást adnak a Bizottságnak e 
rendelet alkalmazásáról és piaci hatásairól. 
A Bizottság kérésére a tagállamok ezt a 
tájékoztatást az első albekezdésben előírt 
határnapnál korábban is kötelesek 
megadni.

2. A tagállamok összeállítják a higany, a 
cinóbervörös (higany-szulfid) és a 
higanyvegyületek vásárlóinak, eladóinak 
és kereskedőinek jegyzékét, és összegyűjtik 
a vonatkozó információkat. Saját 
területüket illetően kétévente, a vonatkozó 
feldolgozott időszak végét követő 
legkésőbb 6 hónapon belül tájékoztatást
adnak a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról és piaci hatásairól A 
tájékoztatásról a Bizottság összefoglaló 
jelentést készít a tagállamok által történő 
benyújtást követő egy éven belül. Az első 
tájékoztatáscsomag a 2007–2008-as éveket 
dolgozza fel, és azt legkésőbb 2009. június 
30-ig kell benyújtani a Bizottságnak és 
2010. június 30-ig közzétételre kerül. A 
tájékoztatást a Bizottság által 
meghatározott formátumban ...*-ig kell 
közzétenni.

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

(3) A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
legalább a következő adatokat:

a) a Közösségbe belépő és a Közösségből 
kilépő fémhiganyszállítmányok
volumenét, árát, feladási és rendeltetési 
országát, valamint tervezett felhasználását;

a) a Közösségbe belépő és a Közösségből 
kilépő fémhigany-, cinóbervörös- (higany-
szulfid) és a higanyvegyület-szállítmányok
volumenét, árát, feladási és rendeltetési 
országát, valamint tervezett felhasználását;

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhiganyszállítmányok volumenét, árát, 
feladási és rendeltetési országát, valamint 
tervezett felhasználását.

b) a Közösségen belüli, határokat átlépő 
fémhigany-, cinóbervörös (higany-szulfid)
és a higanyvegyület-szállítmányok
volumenét, árát, feladási és rendeltetési 
országát, valamint tervezett felhasználását.
* E rendelt hatálybalépését követő egy évvel.

Indokolás

Az exporttilalom bevezetése hatékony ellenőrző rendszert is szükségessé tesz annak 
biztosítására, hogy illegális módon ne kerülhessen higany a globális piacokra. Kereskedelmi 
ellenőrző rendszert kell létrehozni a fémhigany és higanyvegyületek tagállamok között, illetve 
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az Európai Unió és a kereskedelmet nem korlátozó harmadik országok között történő összes 
kivitelének és behozatalának nyilvántartására.

Módosítás: 22
6a. cikk (új)

6a. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, valamint minden szükséges
intézkedést megtesznek ezek végrehajtása 
érdekében. E büntetéseknek 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb ...*-ig értesítik a 
Bizottságot a rendelkezésekről, továbbá 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az 
azokat érintő bármely későbbi 
módosításokról.
* E rendelt hatálybalépését követő egy évvel.

Indokolás

E cikk irányadó a szabálysértések esetén alkalmazott szankciókra vonatkozó rendelkezések 
tekintetében.

Módosítás: 23
6b. cikk (új)

6b. cikk
(10a) A Bizottság és a tagállamok 
elősegítik és megkönnyítik a fémhigany, a 
cinóbervörös (higany-szulfid) és a 
higanyvegyületek exporttilalmára 
vonatkozó információk tudatosulását, és 
biztosítják a nyilvánosság számára az 
ezekhez az információkhoz, valamint a 
fémhigany biztonságos tárolására 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést.
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Indokolás

A nyilvánosságnak fémhigany és higanyvegyületek exporttilalmára vonatkozó információkhoz
való jobb hozzáférése, illetve az ilyen jellegű tájékoztatások terjesztése hozzájárul a 
hatékonyabb egészségvédelemhez és a jobb környezethez.

Módosítás: 24
7. cikk

(1) A Bizottság a 6. cikkben előírt 
tájékoztatás figyelembevételével értékeli e 
rendelet Közösségen belüli alkalmazását és 
piaci hatásait.

(1) A Bizottság az 5. és 6. cikkben előírt 
tájékoztatás figyelembevételével értékeli e 
rendelet Közösségen belüli alkalmazását és 
piaci hatásait.

(2) A Bizottság legkésőbb 2015. június 30-
án jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2) A Bizottság legkésőbb 2012. június 30-
án jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. 7A 
jelentéshez adott esetben mellékelik az e 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatokat.

Indokolás

A végrehajtás időszakát követően és az exporttilalom dátumának megváltoztatásával 
összhangban meg kell vizsgálni a javasolt jogi intézkedések hatékonyságát felülvizsgálati 
javaslatokat tartalmazó összefoglaló jelentés készítése érdekében.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A higany és vegyületei nagyon mérgezőek az emberre, különösen a gyerekek fejlődésben lévő 
idegrendszerére, továbbá károsak az ökoszisztémára és a vadon élő állatokra. Kezdetben a 
higanyszennyezést akut, de helyi problémaként kezelték, jelenleg azonban az egész világon 
egyre jobban elterjedő és krónikus problémának is tartják. A nagy dózis halálos lehet az 
emberek számára, azonban a viszonylag kis mennyiségnek is súlyosan káros hatása lehet az 
idegrendszer fejlődésre, illetve a közelmúltban társították a kardiovaszkuláris, immun és 
reproduktív rendszert érő lehetséges károsító hatásokkal is. A higany a termőföldben is 
akadályozza a mikrobiológiai tevékenységeket, és a vízügyi keretirányelv is elsőbbségi 
veszélyes anyagnak nyilvánította.
A természetben a higany metil-higannyá alakulhat, amely képes biológiai úton felhalmozódni 
és a táplálkozási láncban – különösen a vízi táplálkozási láncban – koncentrálódni. A metil-
higany könnyedén átjut a placenta-barrieren és a vér-agy gáton (Hematoencephalic Barrier).

Az Európai Unió készletei

A higany természetes anyagként is jelen van a környezetben és különböző formákban létezik. 
Tiszta formában „elemi” vagy fémhiganyként ismert (Hg(0)). A természetben ritkán fordul 
elő tiszta, folyékony fémként, inkább vegyületekben és szervetlen sókban.
Az Európai Unió higanykészleteinek fő forrásai:
- a klóralkáli-ipar feleslegei, minek után áttértek a higanymentes-eljárásokra, illetve ha bezárt 
egy üzem (üzem felszámolás);
- a színesfém-bányászatból és olvasztásból származó higany-melléktermék (cink, réz, ólom, 
arany, ezüst és más ércek); ha nem fémhiganyként kerül visszanyerésre, e folyamat 
mellékterméke – a tisztítási folyamattól függően – lehet kalomel (higanyklorid);
- földgáztisztításból származó higany-melléktermék;
- higanytartalmú termékekből (fénycsövek, elemek, a fogászatban használt amalgám, 
elektromos, mérő- és ellenőrző berendezések, kapcsolók) és újra feldolgozott higany;
- brókerek és kereskedők – mint pl. a MAYASA – által a korábbi évek során felhalmozott 
higany. 
A világ legnagyobb higanybányája a spanyolországi Almadénban, található. Az almadéni 
higanybányászat 2003-ban befejeződött, azonban a cég tulajdonosa, a MALAYA, nemzetközi 
szinten gyűjt és kereskedik (főként fejlődő országokkal) a nyugat-európai felszámolt 
üzemekből, és egyéb forrásokból származó higannyal.

Az európai uniós higany exporttilalmáról és a felesleges higany tárolásáról szóló 
bizottsági javaslat

Figyelembe véve a higany miatt felmerülő veszélyeket, valamint mivel rendelkezésre állnak 
higany-mentes eljárások 1990-ben az Oslo-Párizs Bizottság (OSPAR) azt javasolta, hogy 
2010-re minden higanykatód-technológiát alkalmazó klóralkáli-üzemet át kell allítani 
higanymentes technológiára (PARCOM határozat 90/3). 
Az Európai Parlament 2006. márciusi higanyról szóló közösségi stratégiája felhívta az 
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Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a 90/3. OSPAR-határozat végrehajtására. 
Eltekintve a higanykatód-technológiát alkalmazó klóralkáli-üzemekből származó folyamatos 
higanykibocsátásoktól, ha ezek az üzemek átállnak a higanymentes technológiára a 
higanykatódokban lévő hatalmas mennyiségű higanyt környezetbarát módon kell kezelni. 
Annak megakadályozása érdekében, hogy ez a fölösleges higany elárassza a világ 
higanypiacait 2006 októberében a fémhigany 2011. július 11-ig történő exporttilalmáról szóló 
rendeletre irányuló javaslat került elfogadásra. A javaslat párhuzamos rendelkezéseket 
tartalmaz a leszerelésre kerülő higanykatód-technológiát alkalmazó klóralkáli-üzemekből 
származó felesleges higany biztonságos tárolására vonatkozóan, megakadályozandó a higany 
újraeladását. Jelenleg körülbelül 12000 tonna higany található higanykatódként Európában. 
Az Európai Bizottság ennek megvalósítása érdekében felkérte az EuroChlort (az Európai 
Unió klóralkáli-ipar szövetségét), amely – elismerve a tárolás szükségességét – beleegyezését 
adta a felesleges klóralkáli-iparból származó higany tárolására vonatkozó önkéntes 
megállapodás kidolgozásához. 
A klóralkáli-iparban már nem használatos fémhiganyra, a színesfém előállításból és a 
földgáztisztításból melléktermékként előállított higanyra vonatkozóan tárolási kötelezettséget 
javasolnak. A tárolási kötelezettség szándékosan nem terjed ki a higanytartalmú termékekből 
visszanyert higanyra.

Az előadó javaslatai

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, ugyanakkor úgy véli, hogy néhány módosítás 
szükséges az egészség és a környezet hatékonyabb védelme érdekében. E tekintetben a 
vélemény előadója számos olyan módosításokat javasol, amelyek főként az alábbi célokat 
szolgálják:

Az exporttilalom dátuma
Mivel az Európai Unió általában véve több higanyt exportál, mint a világ többi régiója, a 
nemzetközi fellépéssel együtt járó korai exporttilalom jelentős mértékben csökkenteni fogja a 
fejlődő országokban a higanykészletek bőségéből fakadó higanyexpozició aránytalan hatásait.
Amíg az exporttilalom nem lép hatályba továbbra is kerül európai uniós higany a piacra, 
tovább növelve az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatot. A javasolt 
tilalmat ezért a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, lehetőség szerint 2009-ig.
Korábbi bizottsági tervezetek és a luxembourgi elnökség 2008-at javasolta az exporttilalom 
hatálybalépése időpontjának. 

A higany-kivitel tilalmának hatóköre
A rendelet tárgyilagosságának és egyszerűségének fenntartása érdekében a 
higanyvegyületekre is ki kell terjeszteni az exporttilalmat. A higanyvegyületek (kivéve a 
higany-szulfidot) 0,5%-tól kerülnek mérgező besorolás alá, és bizonyos anyagok esetében 
kisebb koncentráció esetén is.
Az előadó támogatja, hogy a higanyvegyületeket is bevonják a higanyra vonatkozó 
exporttilalom alá.
Indokolt az aggodalom, hogy a higanyt lehetne, például a színesfém-bányászatból és 
olvasztásból származó higanyvegyületként exportálni (kalomelként (higanykloridként)) más 
országokba, és ott további használatra át lehetne alakítani higannyá. 
Az előadó véleménye szerint a higanyvegyületekre vonatkozó általános exporttilalom hozzá 
fog járulni a kibocsátás, valamint a forgalomban lévő higany mennyiségének csökkentéséhez. 
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Továbbá a higanyvegyületekre vonatkozó exporttilalom megakadályozza, hogy nagy 
higanytartalmú vegyületeket használjanak nyersanyagként a fémhigany feldolgozására. Ez 
megakadályozhatná, hogy esetleges kiskapu kerüljön a rendeletbe.
Továbbá a cinóbervörösre (higany-szulfidra) vonatkozó exporttilalom megakadályozza, hogy 
nagy higanytartalmú ásványi anyagokat és vegyületeket használjanak nyersanyagként a 
fémhigany kinyerésére.
Az uniós felhasználási és marketing korlátozása alá tartozó higanytartalmú vegyületeket is a 
tiltás hatálya alá kell vonni . Az Európai Uniónak el kell kerülnie a kettős mércét. Az Európai 
Unióban tiltott higanytartalmú termékeket nem szabad olyan országokba exportálni, ahol 
nincs erre vonatkozó szabályozás.
Az Európai Parlament 2006 márciusában exporttilalmat kért a higanyvegyületekre és a 
higanyt tartalmazó termékekre, amelyek már uniós felhasználási és marketing korlátozás alá 
tartoznak, illetve ilyen korlátozás fog vonatkozni rájuk.

Higanybehozatal
Az előadó úgy véli, hogy az Európai Közösségnek meg kell fontolnia az Európai Unióra 
vonatkozó importtilalmat annak biztosítása érdekében, hogy az Unió higanykészletei 
megfeleljenek az Európai Unió követelményeinek, tárolási előírásainak és politikáinak, 
elősegítve a higany hulladékokból, illetve termékekből való visszanyerését. Nincs értelme 
annak, hogy egyrészt az Európai Unióból származó higanyt tároljunk, és ugyanakkor indokolt 
használatra higanyt importáljunk az Európai Unióba. 

A kereskedelem nyomon követésének rendszere
Ellenőrző rendszert kell létrehozni a fémhigany és higanyvegyületek Európai Unióba történő 
importjának és az Unióból történő exportjának, valamint a nemzetközi kereskedelemnek a 
rendszeres nyomon követésére. Az Európai Parlament 2006 márciusában a 
higanykereskedelmet nyomon követő rendszer felállítását kérte az exporttilalom életbe lépését 
megelőzően.
A nyomkövető rendszer biztosítja a kereskedelem átláthatóságát, és lehetővé teszi a tilalom 
szándékaival és hatékonyságával ellentétes előjelű fejlesztéseknek a Bizottság és az 
érdekeltek által történő egyszerű kiszűrését.
A tagállamoknak rendszeresen tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottság számára, és a 
Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia ezeket az információkat.

Megoldás a felesleges higany biztonságos és fenntartható tárolására
A felesleges higanyt valahol tárolni és ártalmatlanítani kell. Minden felesleges higanyt végül 
biztonságos és környezetvédelmi szempontból ésszerű módon kell ártalmatlanítani. 
A fémhigany sóbányákban történő tárolása súlyos aggodalmakat vet fel a hosszú távú 
környezeti biztonság szempontjából. Az a tény, hogy a higany folyékony, illetve hogy a 
sóbányákban sértetlen tudna-e maradni anélkül, hogy a higanytároló tartályok eresztenének, 
illetve gőzt bocsátanának ki továbbra is nyugtalanságot kelt. 
A higany-szulfidból kivont higanyt is tárolni kell, mivel használatának engedélyezésével új 
higany jelenne meg a piacon, amelyet tárolni is kellene valahol, ami ellentétes e rendelet 
célkitűzéseivel.
Az előadó úgy véli, hogy amíg nem fejlesztenek ki biztonságos ártalmatlanítási technikákat, 
és ezeket nem értékelik teljes mértékben, a végleges ártalmatlanítást megelőzően a fémhigany 
ideiglenes tárolására kell törekedni. A kérdéses higany mennyisége viszonylag kicsi. Nagy 
sűrűségénél fogva a klóralkáli-iparból származó 12000 tonna felesleges higany térfogata 
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körülbelül 1000 m3.

A tárolás minimális feltételeire vonatkozó keretrendszert kell létrehozni, amely biztosítja a 
folyamatos ellenőrzést, a minimális biztonsági normákat, a rendszeres és átlátható 
beszámolókat, előrelátó tervezést és elgondolásokat, a szállítás biztonságát és a mulasztásra 
vonatkozó szankciókat.
A szennyező fizet elvvel összhangban alapvető fontosságú, hogy az ideiglenes tárolás során a 
felelősség a tároló létesítmény tulajdonosát terhelje. 
A biztonságos, végleges ártalmatlanítás adminisztrációs és pénzügyi felelősségét a tagállamok 
vállalják.

Az Európai Parlament 2006 márciusában jogilag kötelező intézkedések meghozatalát kérte 
annak biztosítása érdekében, hogy a klóralkáli-iparból származó higany ne kerüljön vissza a 
piacra és sértetlenül legyen tárolva, biztonságos helyen, folyamatos ellenőrzés mellett úgy 
elhelyezve, hogy – szükség esetén – aktív közbelépésre legyen lehetőség. Továbbá az Európai 
Parlament minimális biztonsági követelményeket, rendszeres és átlátható beszámolókat, 
előrelátó tervezést és elgondolásokat, büntetéseket és szankciókat kér, valamint hangsúlyozta 
„a szennyező fizet elv” alkalmazásának jelentőségét a tárolás tekintetében, továbbá kérte, 
hogy higany előállításáért felelős ipari ágazatok járuljanak hozzá a felesleges 
higanymennyiségek biztonságos tárolásának finanszírozásához.


