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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a respinge sau a 

modifica poziţia comună
*** Aviz conform

majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul CE şi la 
articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate
***II Procedura de codecizie (a doua lectură)

majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a respinge sau a 

modifica poziţia comună
***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a 
acestuia
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0636]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 133 şi articolul 175 alineatul (1) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0363/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru comerţ internaţional, precum şi cel al Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul  1
Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic 
şi stocarea în condiţii de siguranţă a 
acestuia

Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
interzicerea exporturilor de mercur metalic, 
de minereu de cinabru, de compuşi de 
mercur şi de produse care conţin mercur
şi stocarea în condiţii de siguranţă a
acestora

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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Justification

Consequent to the changes to article 1.

Amendamentul  2
Considerentul 2

(2) În conformitate cu comunicarea 
„Strategie comunitară privind mercurul” , 
prezentată Consiliului şi Parlamentului 
European de către Comisie, este necesară 
reducerea riscului de expunere la mercur 
pentru oameni şi mediu.

(2) În conformitate cu comunicarea 
„Strategie comunitară privind mercurul” , 
prezentată Consiliului şi Parlamentului 
European de către Comisie, precum şi cu 
rezoluţia Parlamentului European din 14 
martie 20061 privind strategia respectivă, 
este necesară reducerea riscului de 
expunere la mercur pentru oameni şi 
mediu.
1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

Justification

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

Amendamentul  3
Considerentul 3a (nou)

 (3a) Acordurile multilaterale de mediu nu 
impun încă restricţii obligatorii 
mercurului, cu excepţia Protocolului 
privind metalele grele din 1998 la 
Convenţia CEE-ONU privind poluarea 
atmosferică transfrontalieră pe distanţe 
lungi.

Justification

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

Amendamentul  4
Considerentul 4
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(4) Trebuie interzis exportul mercurului 
metalic din Comunitate pentru a reduce în 
mod semnificativ oferta mondială de 
mercur.

(4) Trebuie interzis exportul mercurului 
metalic, al minereului de cinabru şi al 
compuşilor de mercur din Comunitate 
pentru a reduce în mod semnificativ oferta 
mondială de mercur.

Justification

To be in line with the amendment to article 1.

Amendamentul  5
Considerentul 4a (nou)

(4a) Din acelaşi motiv, exportul 
produselor care conţin mercur, deja 
reglementat sau pe cale de a fi 
reglementat în Uniunea Europeană, ar 
trebui la rândul său interzis.

Justification

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

Amendamentul  6
Considerentul 4b (nou)

(4b) Importul de mercur metalic, de 
minereu de cinabru şi de compuşi de 
mercur ar trebui interzis pentru a asigura 
o protecţie mai bună a sănătăţii umane şi 
a mediului în Uniunea Europeană.

Justification

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

Amendamentul  7
Considerentul 5a (nou)

(5a) Statele membre ar trebui să transmită 
periodic Comisiei informaţii privind 
mercurul metalic, minereul de cinabru şi 
compuşii de mercur care intră, ies sau 
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sunt comercializaţi transfrontalier pe 
propriul teritoriu, pentru a permite 
evaluarea în timp util a eficienţei 
instrumentului. Publicul ar trebui să aibă 
acces nemijlocit la toate aceste informaţii.

Justification

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

Amendamentul  8
Considerentul 7

(7) Pentru a asigura o stocare sigură pentru 
sănătatea umană şi mediu, evaluarea 
siguranţei prevăzută în Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea subterană 
trebuie să fie completată cu cerinţe 
specifice şi aplicabilă şi depozitării non-
subterane.

(7) Pentru a asigura o stocare sigură pentru 
sănătatea umană şi mediu, evaluarea 
siguranţei prevăzută în Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea subterană 
trebuie să fie completată cu cerinţe 
specifice şi aplicabilă şi depozitării 
deasupra nivelului solului.

Justification

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

Amendamentul 9
Considerentul 8

(8) Este necesar să se organizeze un 
schimb de informaţii pentru a evalua 
eventuala nevoie de măsuri suplimentare 
cu privire la exportul şi stocarea 
mercurului, fără a aduce atingere normelor 
concurenţei din tratat, în special articolului 
81.

(8) Este necesar să se organizeze un 
schimb de informaţii cu toate părţile 
interesate pentru a evalua eventuala nevoie 
de măsuri suplimentare cu privire la 
importul, exportul şi stocarea mercurului, 
fără a aduce atingere normelor concurenţei 
din tratat, în special articolului 81.

Justification

Information exchange is important within the European Union. Better results can be achieved 
if methods and ideas are shared among all stakeholders.
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Amendamentul  10
Considerentul 10a (nou)

(10a) Comisia şi statele membre ar trebui 
să promoveze şi să uşureze cunoaşterea 
informaţiilor privind interzicerea 
exportului de mercur metalic, minereu de 
cinabru şi compuşi de mercur, precum şi 
privind stocarea în condiţii de siguranţă a 
mercurului metalic, precum şi să asigure 
accesul public la aceste informaţii.

Justification

Public availability of information has been demonstrated to be extremely important to ensure 
a high level of protection of human health and the environment.

Amendamentul  11
Considerentul 11a (nou)

(11a) Statele membre stabilesc regimul 
sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi 
asigură punerea lor în aplicare. 
Sancţiunile respective trebuie să fie 
eficiente, proporţionale şi cu efect de 
descurajare.

Justification

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

Amendamentul  12
Articolul 1

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6) din Comunitate este interzis de 
la 1 iulie 2011.

Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi de mercur din Comunitate este 
interzis de la 1 ianuarie 2009.
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Justification

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

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

Amendamentul  13
Articolul 1 paragraful 1a (nou)

 Exportul produselor care conţin mercur, 
a căror vânzare sau distribuire este 
interzisă în cadrul Uniunii Europene, este 
interzis de la 1 ianuarie 2009.

Justification

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

Amendamentul  14
Articolul 1a (nou)

Articolul 1a
Importul de mercur metalic (Hg, CAS RN 
7439-97-6), de minereu de cinabru şi de 
compuşi de mercur în Comunitate este 
interzis de la 1 ianuarie 2009.

Justification

A EU mercury import ban will ensure that EU mercury supplies are consistent with EU 
demand, storage obligations and policies encouraging mercury recovery from wastes and 
products.
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Amendamentul  15
Articolul 2

De la data prevăzută la articolul 1, 
mercurul metalic care nu mai este utilizat 
în industria cloralcanilor, mercurul 
provenit din epurarea gazelor naturale şi 
mercurul derivat din operaţii de extracţie şi 
de fuziune a metalelor neferoase este stocat 
fără modificarea calităţii sau concentraţiei, 
în condiţii de siguranţă pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu.

De la data prevăzută la articolul 1, statele 
membre garantează că mercurul metalic 
care nu mai este utilizat în industria 
cloralcanilor sau care este extras din 
minereul de cinabru, mercurul recuperat 
prin epurarea gazelor naturale şi mercurul 
recuperat ca produs secundar prin 
operaţii de extracţie şi de fuziune a 
metalelor neferoase este stocat fără 
modificarea calităţii sau concentraţiei, în 
condiţii de siguranţă pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu, în instalaţii 
adecvate pentru acest scop, însoţite de 
permisul corespunzător şi în urma 
efectuării unei evaluări a siguranţei, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Justification

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

Amendamentul  16
Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic considerat deşeu poate fi 
stocat în condiţii adecvate, conform uneia 
dintre următoarele opţiuni:

(1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul 
(3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, 
mercurul metalic considerat deşeu poate fi 
stocat în condiţii adecvate, conform uneia 
dintre următoarele opţiuni:

(a) în mine de sare subterane adaptate 
pentru eliminarea deşeurilor;

(a) în mine de sare subterane adaptate 
pentru stocarea temporară a mercurului 
metalic înainte de eliminarea finală a 
acestuia în conformitate cu articolul 5;

(b) în instalaţii dedicate exclusiv şi 
echipate pentru stocarea temporară a 
mercurului metalic înainte de eliminarea 
finală a acestuia.

(b) în instalaţii situate deasupra nivelului 
solului dedicate exclusiv şi echipate pentru 
stocarea temporară a mercurului metalic 
înainte de eliminarea finală a acestuia.
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Justification

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

Amendamentul  17
Articolul 4

(1) Evaluarea siguranţei care trebuie 
realizată în conformitate cu Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea într-o mină de 
sare subterană adaptată stocării deşeurilor 
acoperă în special riscurile suplimentare 
rezultate din natura şi comportamentul pe 
termen lung al mercurului metalic şi 
izolarea acestuia.

(1) Evaluarea siguranţei care trebuie 
realizată în conformitate cu Decizia 
2003/33/CE pentru stocarea într-o mină de 
sare subterană adaptată stocării temporare 
a deşeurilor acoperă în special riscurile 
suplimentare rezultate din natura şi 
comportamentul pe termen lung al 
mercurului metalic şi al sistemului de 
stocare a acestuia.

(2) O evaluare a siguranţei care să 
garanteze un nivel de protecţie a mediului 
echivalent cu nivelul asigurat de Decizia 
2003/33/CE este efectuată şi prezentată 
autorităţii competente pentru stocarea 
temporară într-o instalaţie dedicată 
exclusiv şi echipată pentru stocarea 
mercurului metalic.

(2) O evaluare a siguranţei care să 
garanteze un nivel de protecţie a mediului 
echivalent cu nivelul asigurat de Decizia 
2003/33/CE este efectuată şi prezentată 
autorităţii competente pentru stocarea 
temporară într-o instalaţie situată deasupra 
nivelului solului dedicată exclusiv şi 
echipată pentru stocarea mercurului 
metalic.

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 
9 din Directiva 1999/31/CE pentru minele 
de sare subterane sau instalaţiile dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la inspecţii vizuale 
regulate ale containerelor şi instalarea de 
echipamente adecvate de detectare a 
vaporilor pentru detectarea scurgerilor.

(3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 
9 din Directiva 1999/31/CE pentru minele 
de sare subterane sau instalaţiile situate 
deasupra nivelului solului dedicate 
exclusiv şi echipate pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic include 
cerinţe referitoare la inspecţii vizuale 
regulate ale containerelor şi instalarea de 
echipamente adecvate de detectare a 
vaporilor pentru detectarea scurgerilor.
Mercurul trebuie să poată fi recuperat  în 
vederea eliminării sale finale în condiţii 
de siguranţă, în conformitate cu articolul 
5.
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Justification

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

Amendamentul  18
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Comisia se ocupă de revizuirea evaluării 
siguranţei prevăzute în Decizia 
2003/33/CE pentru a garanta acoperirea 
riscurilor specifice determinate de natura 
şi de comportamentul pe termen lung al 
mercurului metalic şi al sistemului de 
stocare.  Revizuirea respectivă este 
efectuată în termen de ….*
* Şase luni înainte de intrarea în vigoare a 
interzicerii exporturilor.

Justification

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

Amendamentul  19
Articolul 4b (nou)

Articolul 4b
Pe durata stocării temporare, 
responsabilitatea aparţine proprietarului 
instalaţiei de stocare. Statele membre 
trebuie să instituie un fond pentru a 
garanta existenţa resurselor financiare 
necesare pentru eliminarea finală a 
mercurului în condiţii de siguranţă. 
Fondul este creat pe baza unei contribuţii 
financiare din partea industriei 
cloralcanilor, proporţionale cu cantitatea 
de mercur expediat în vederea stocării 



PE 384.513v01-00 14/21 PR\651465RO.doc

RO

temporare. Când mercurul este expediat 
pentru eliminarea finală în conformitate 
cu articolul 5, statele membre îşi asumă 
responsabilitatea administrativă şi 
financiară a eliminării.

Justification

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

Amendamentul  20
Articolul 5

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi 
industriile vizate.

Comisia organizează un schimb de 
informaţii între statele membre şi părţile 
interesate până la 30 iunie 2010.

Acest schimb de informaţii analizează în 
special eventuala necesitate de extindere a 
interzicerii exporturilor la compuşi ai 
mercurului şi produse care conţin 
mercur, de extindere a obligaţiei de 
stocare la mercurul metalic provenit din 
alte surse şi eventuala necesitate de a fixa 
termene pentru stocarea într-o instalaţie 
dedicată special şi echipată pentru stocarea 
temporară a mercurului metalic.

Acest schimb de informaţii analizează în 
special necesitatea de extindere a obligaţiei 
de stocare la mercurul metalic provenit din 
alte surse şi necesitatea de a fixa termene 
pentru stocarea într-o mină de sare 
subterană sau într-o instalaţie situată 
deasupra nivelului solului dedicată special 
şi echipată pentru stocarea temporară a 
mercurului metalic.

Justification

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

Amendamentul  21
Articolul 6 alineatele (2) şi (3)

(2) Statele membre informează Comisia, 
până la 30 noiembrie 2014, cu privire la 
aplicarea şi efectele asupra pieţei ale 
prezentului regulament pe teritoriile 
respective. La cererea Comisiei, statele 

(2) Statele membre întocmesc un registru 
al cumpărătorilor, vânzătorilor şi 
comercianţilor de mercur, minereu de 
cinabru şi compuşi de mercur şi 
colectează informaţiile pertinente. La 
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membre prezintă aceste informaţii înainte 
de data stabilită în primul paragraf.

fiecare doi ani, în termen de şase luni de 
la sfârşitul perioadei analizate, acestea
informează Comisia cu privire la aplicarea 
şi efectele asupra pieţei ale prezentului 
regulament pe teritoriul propriu. Comisia 
publică informaţiile, într-un raport 
concis, în termen de un an de la 
transmiterea lor de către statele membre. 
Primul set de informaţii acoperă anii 
2007-2008, este transmis Comisiei până la 
30 iunie 2009 şi este publicat până la 30 
iunie 2010. Informaţiile sunt furnizate 
într-un format care urmează să fie stabilit 
de Comisie în termen de …*.

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) 
includ cel puţin date referitoare la:

(a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara 
de destinaţie, precum şi utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic care 
intră în sau iese din Comunitate.

(a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara 
de destinaţie, precum şi utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic, 
minereul de cinabru şi compuşii de 
mercur care intră în sau ies din 
Comunitate.

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara 
de destinaţie, precum şi utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic 
comercializat între ţările din cadrul 
Comunităţii.

(b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara 
de destinaţie, precum şi utilizarea 
prevăzută pentru mercurul metalic, 
minereul de cinabru şi compuşii de 
mercur comercializaţi transfrontalier în
cadrul Comunităţii.
*Un an după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

Justification

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

Amendamentul  22
Articolul 6a (nou)

Articolul 6a
Statele membre stabilesc regimul 
sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi 
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adoptă toate măsurile necesare pentru a 
asigura că acestea sunt aplicate. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie 
eficace, proporţionale şi cu efect de 
descurajare. Statele membre comunică 
aceste dispoziţii Comisiei în termen de …* 
şi o informează fără întârziere cu privire 
la orice modificare ulterioară a lor.
*Un an după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

Justification

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

Amendamentul  23
Articolul 6b (nou)

Articolul 6b
Comisia şi statele membre promovează şi 
uşurează cunoaşterea informaţiilor 
privind interzicerea exportului de mercur 
metalic, minereu de cinabru şi compuşi de 
mercur, precum şi privind stocarea în 
condiţii de siguranţă a mercurului 
metalic, şi asigură accesul public la 
acestea.

Justification

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

Amendamentul  24
Articolul 7

1. Comisia evaluează aplicarea şi efectele 
asupra pieţei ale prezentului regulament în 
Comunitate, luând în considerare 
informaţiile menţionate la articolul 6.

1. Comisia evaluează aplicarea şi efectele 
asupra pieţei ale prezentului regulament în 
Comunitate, luând în considerare 
informaţiile menţionate la articolele 5 şi 6.

2. Comisia prezintă un raport 2. Comisia prezintă un raport 
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Parlamentului European şi Consiliului până 
la 30 iunie 2015.

Parlamentului European şi Consiliului până 
la 30 iunie 2012. Dacă este cazul, raportul 
este însoţit de o propunere de revizuire a 
prezentului regulament.

Justification

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

Introduction

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

Supply in the European Union

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

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

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

Rapporteur's recommendations

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

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

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

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

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

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

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

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