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majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
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underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och 
säker förvaring av metalliskt kvicksilver
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0636)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 133 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0363/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om exportförbud för och säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver, 
cinnober, kvicksilverföreningar och 
produkter som innehåller kvicksilver

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 2

(2) I enlighet med kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet om gemenskapens kvicksilverstrategi 
är det nödvändigt att minska risken för att 
människor och miljön exponeras för 
kvicksilver.

(2) I enlighet med kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och 
rådet om gemenskapens kvicksilverstrategi 
och Europaparlamentets resolution av 
den 14 mars 20061 om denna strategi är 
det nödvändigt att minska risken för att 
människor och miljön exponeras för 
kvicksilver.

__________
1 EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Motivering

I sin resolution uppmanade parlamentet kommissionen att skydda människors hälsa och 
miljön genom rättsligt bindande åtgärder med vars hjälp man kan förhindra att kvicksilver 
och dess föreningar kommer ut i miljön.

Ändringsförslag 3
Skäl 3a (nytt)

(3a) Kvicksilver omfattas ännu inte av 
bindande begränsningar enligt 
multilaterala miljöavtal, med undantag 
för 1998 års protokoll om tungmetaller till 
UNECE:s konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar.

Motivering

Utfasningen av export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar från gemenskapen 
kommer inte att vara nog för att människors hälsa och miljön skall kunna skyddas mot de 
negativa effekterna av det kvicksilver som kommer ut i miljön. Därför behövs det även ett 
internationellt åtagande som bör utmynna i en överenskommelse om ett rättsligt bindande 
instrument.

Ändringsförslag 4
Skäl 4

(4) Export av metalliskt kvicksilver från 
gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt 
minska den globala kvicksilvertillgången.

(4) Export av metalliskt kvicksilver, 
cinnober och kvicksilverföreningar från 
gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt 
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minska den globala kvicksilvertillgången.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 1.

Ändringsförslag 5
Skäl 4a (nytt)

(4a) Av samma orsak bör man också 
förbjuda export av produkter som 
innehåller kvicksilver och som redan nu 
regleras eller snart kommer att regleras i 
EU.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 1.1a.

Ändringsförslag 6
Skäl 4b (nytt)

(4b) Import av metalliskt kvicksilver, 
cinnober och kvicksilverföreningar bör 
förbjudas i syfte att garantera ett bättre 
skydd av människors hälsa och miljön i 
EU.

Motivering

EU bör överväga att förbjuda import av kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar i syfte 
att stödja strategier för främjande av återvinning av kvicksilver från avfall och produkter.

Ändringsförslag 7
Skäl 5a (nytt)

(5a) Medlemsstaterna bör regelbundet 
lämna information till kommissionen om
metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar som transporteras 
till eller från deras territorium eller som 
är föremål för gränsöverskridande handel 
på deras territorium, så att instrumentets 
effektivitet kan bedömas i sinom tid. 
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Allmänheten bör ha lätt tillgång till all
sådan information.

Motivering

Eftersom bättre data om kvicksilverflöden i Europa behövs omedelbart (vilket även erkändes 
vid det tjugotredje styrelsemötet för FN:s miljöprogram) bör de befintliga bestämmelserna för 
spårning av och rapportering om flöden av kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar 
skärpas så snabbt som möjligt och ytterligare bestämmelser fastställas vid behov.

Ändringsförslag 8
Skäl 7

(7) För att garantera att förvaringen är 
säker för människors hälsa och för miljön 
bör den säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG krävs för 
underjordsförvar kompletteras med 
särskilda krav och även gälla för icke 
underjordisk förvaring.

(7) För att garantera att förvaringen är 
säker för människors hälsa och för miljön 
bör den säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG krävs för 
underjordsförvar kompletteras med 
särskilda krav och även gälla för 
ovanjordisk förvaring.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringen i artikel 5. Ovarsamt förvarat kvicksilver kan 
utgöra ett allvarligt hot mot miljön och människors hälsa bland annat eftersom det kan
komma att kontaminera mark och grundvatten.

Ändringsförslag 9
Skäl 8

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas för 
att bedöma det eventuella behovet av 
kompletterande åtgärder för export och 
förvaring av kvicksilver, utan att det 
påverkar tillämpningen av fördragets 
konkurrensregler, särskilt artikel 81.

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas
med alla berörda parter för att bedöma det 
eventuella behovet av kompletterande 
åtgärder för import, export och förvaring 
av kvicksilver, utan att det påverkar 
tillämpningen av fördragets 
konkurrensregler, särskilt artikel 81.

Motivering

Det är viktigt att det sker ett informationsutbyte i EU. Bättre resultat kan uppnås om metoder 
och idéer delas av alla berörda parter.

Ändringsförslag 10
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Skäl 10a (nytt)

(10a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör främja ökad medvetenhet och 
garantera allmän tillgång till information 
om exportförbudet för metalliskt 
kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar samt om säker 
förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

Allmän tillgång till information har visat sig vara en mycket viktig faktor när det gäller att 
garantera en hög nivå på skyddet av människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 11
Skäl 11a (nytt)

(11a) Medlemsstaterna bör föreskriva
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Motivering

Eftersom bristande efterlevnad av denna förordning kan leda till att människors hälsa och 
miljön tar skada, bör det upprättas ett användbart och öppet förfarande för de påföljder som 
tillämpas vid bristande efterlevnad.

Ändringsförslag 12
Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6) från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med 
den 1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6), cinnober och
kvicksilverföreningar från gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med 
den 1 januari 2009.

Motivering

Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor och djur. Om man tillåter
fortsatt export av kvicksilverföreningar skapas ett kryphål i lagen. Handlare i EU skulle 
enkelt kunna tillverka eller bedriva handel med kvicksilverföreningar för export. Sådana 
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föreningar utgör ett av de största globala användningsområdena för kvicksilver. Ett allmänt 
exportförbud som omfattar kvicksilverföreningar kommer att bidra till en minskning av 
kvicksilverutsläppen och mängden kvicksilver i omlopp. Dessutom kan man genom ett 
exportförbud för cinnober och kvicksilverföreningar förhindra att mineraler och föreningar 
med hög kvicksilverhalt används som råvara vid bearbetning av metalliskt kvicksilver.

Kommissionen, liksom det luxemburgska ordförandeskapet, har tidigare föreslagit att ett 
exportförbud skall införas senast 2008.

Ändringsförslag 13
Artikel 1, stycke 1a (nytt)

Export av produkter som innehåller 
kvicksilver och som inte får säljas eller 
distribueras inom EU skall vara förbjuden 
från och med den 1 januari 2009.

Motivering

Produkter som innehåller kvicksilver regleras i allt högre grad i EU och annanstans i 
världen. Det är inte längre moraliskt acceptabelt att EU exporterar produkter som innehåller 
kvicksilver och som regleras i EU till andra länder där de eventuellt ännu inte är reglerade. 
Kostnadseffektiva kvicksilverfria alternativ finns att tillgå för i princip alla produkter som 
innehåller kvicksilver.

Ändringsförslag 14
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Import av metalliskt kvicksilver (Hg, 
CAS-nr 7439-97-6), cinnober och 
kvicksilverföreningar till gemenskapen 
skall vara förbjuden från och med den 
1 januari 2009.

Motivering

Genom ett förbud mot import av kvicksilver till EU kan man se till att EU:s 
kvicksilvertillgångar motsvarar gemenskapens efterfrågan, förvaringsskyldigheter och 
strategier för främjande av återvinning av kvicksilver från avfall och produkter.

Ändringsförslag 15
Artikel 2
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Metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin, 
kvicksilver som erhållits vid rening av 
naturgas och kvicksilver som erhållits som 
en biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn skall från och med 
den dag som anges i artikel 1 förvaras, 
utan ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 
människors hälsa och för miljön.

Medlemsstaterna skall, från och med den 
dag som anges i artikel 1, se till att 
metalliskt kvicksilver som inte längre 
används inom kloralkaliindustrin eller som 
utvinns ur cinnober, kvicksilver som 
återvunnits vid rening av naturgas och 
kvicksilver som återvunnits som en 
biprodukt vid brytning och smältning av 
andra metaller än järn förvaras, utan 
ändring av dess egenskaper och 
koncentration, på ett sätt som är säkert för 
människors hälsa och för miljön, i 
lämpliga anläggningar som kan användas 
för detta ändamål, åtföljt av en 
säkerhetsbedömning och ett tillbörligt 
tillstånd i enlighet med denna förordning.

Motivering

Kvicksilver måste förvaras på ett säkert sätt i enlighet med standarder för långsiktigt 
miljöriktig förvaltning. Medlemsstaterna eller industrin måste ansvara för säker förvaring av 
metalliskt kvicksilver. Att tillåta användning av kvicksilver som utvunnits ur cinnober skulle 
innebära att man tillför marknaden ytterligare kvicksilver, vilket strider mot förordningens 
syfte, varför även detta kvicksilver bör förvaras.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i 
direktiv 1999/31/EG får metalliskt 
kvicksilver som är att betrakta som avfall 
förvaras i lämplig inneslutning antingen

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i 
direktiv 1999/31/EG får metalliskt 
kvicksilver som är att betrakta som avfall
förvaras i lämplig inneslutning antingen

a) i en underjordisk saltgruva som 
anpassats för avfallsdeponering, eller

a) i en underjordisk saltgruva som 
anpassats för tillfällig förvaring av 
metalliskt kvicksilver före dess slutliga 
bortskaffande enligt artikel 5, eller

b) i en anläggning som uteslutande är 
avsedd och utrustad för tillfällig förvaring 
av metalliskt kvicksilver före dess slutliga 
bortskaffande.

b) i en ovanjordisk anläggning som 
uteslutande är avsedd och utrustad för 
tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver 
före dess slutliga bortskaffande.

Motivering

Det faktum att kvicksilver är flytande och frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara 
ämnet intakt utan att de trummor som används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och 



PE 384.513v01-00 12/22 PR\651465SV.doc

SV

avge ångor ger fortfarande anledning till oro. Ur miljösynvinkel är bortskaffande att föredra. 
Säker förvaring kan dock av ekonomiska och tekniska skäl behövas under en begränsad tid i
väntan på en långsiktig lösning.

Ändringsförslag 17
Artikel 4

1. Den säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG skall göras för 
underjordsförvar i saltgruvor som 
anpassats för avfallsförvaring skall särskilt 
omfatta de ytterligare risker som uppstår på
grund av det metalliska kvicksilvrets och 
inneslutningens karaktär och långsiktiga 
uppträdande.

1. Den säkerhetsbedömning som enligt 
beslut 2003/33/EG skall göras för 
underjordsförvar i saltgruvor som 
anpassats för tillfällig avfallsförvaring 
skall särskilt omfatta de ytterligare risker 
som uppstår på grund av det metalliska 
kvicksilvrets och inneslutningens karaktär 
och långsiktiga uppträdande.

2. För tillfällig förvaring i en anläggning 
som uteslutande är avsedd och utrustad för 
förvaring av metalliskt kvicksilver skall en 
säkerhetsbedömning som säkerställer en 
miljöskyddsnivå motsvarande den nivå 
som krävs enligt beslut 2003/33/EG 
genomföras och lämnas in till den behöriga 
myndigheten.

2. För tillfällig förvaring i en ovanjordisk 
anläggning som uteslutande är avsedd och 
utrustad för förvaring av metalliskt 
kvicksilver skall en säkerhetsbedömning 
som säkerställer en miljöskyddsnivå 
motsvarande den nivå som krävs enligt 
beslut 2003/33/EG genomföras och lämnas 
in till den behöriga myndigheten.

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i 
saltgruvor, eller för anläggningar som 
uteslutande är avsedda och utrustade för 
tillfällig förvaring av metalliskt 
kvicksilver, skall innehålla krav på 
regelbundna okulärbesiktningar av 
behållare och på installation av lämplig 
utrustning för detektion av kvicksilverånga 
för att upptäcka eventuella läckor.

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i 
saltgruvor, eller för ovanjordiska 
anläggningar som uteslutande är avsedda 
och utrustade för tillfällig förvaring av 
metalliskt kvicksilver, skall innehålla krav 
på regelbundna okulärbesiktningar av 
behållare och på installation av lämplig 
utrustning för detektion av kvicksilverånga 
för att upptäcka eventuella läckor.
Kvicksilvret skall kunna återtas för säkert 
slutligt bortskaffande enligt artikel 5.

Motivering

Det faktum att kvicksilver är flytande och frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara 
ämnet intakt utan att de trummor som används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och 
avge ångor ger fortfarande anledning till oro. Ur miljösynvinkel är bortskaffande att föredra. 
Säker förvaring kan dock av ekonomiska och tekniska skäl behövas under en begränsad tid i 
väntan på en långsiktig lösning.
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Ändringsförslag 18
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Kommissionen skall se över den 
säkerhetsbedömning som avses i beslut 
2003/33/EG för att se till att de särskilda 
risker som uppstår på grund av det 
metalliska kvicksilvrets och 
inneslutningens karaktär och långsiktiga 
uppträdande omfattas. Denna översyn 
skall ha genomförts senast ....*.
__________
* Sex månader före exportförbudets 
ikraftträdande.

Motivering

Förvaringen bör vara föremål för strikt kontroll. Med beaktande av det metalliska 
kvicksilvrets särskilt giftiga karaktär och långsiktiga uppträdande måste en ytterligare 
säkerhetsbedömning för förvaringen göras i god tid innan exportförbudet träder i kraft.

Ändringsförslag 19
Artikel 4b (ny)

Artikel 4b
Under den tillfälliga förvaringen skall 
ansvaret ligga hos ägaren till 
förvaringsanläggningen. 
Medlemsstaterna skall inrätta en fond för 
att se till att det finns finansiella medel till 
förfogande för säkert slutligt 
bortskaffande av kvicksilver. Fonden skall 
inrättas med hjälp av finansiella bidrag 
från kloralkaliindustrin vilka skall stå i 
proportion till den mängd kvicksilver som 
skickas vidare för tillfällig förvaring. När 
kvicksilvret skall skickas vidare för slutligt 
bortskaffande enligt artikel 5 skall 
medlemsstaterna överta det administrativa 
och finansiella ansvaret för 
bortskaffandet.
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Motivering

Eftersom kvicksilver är ett särskilt farligt ämne kvarstår frågan om hur säker den tillfälliga 
förvaringen är. Det är därför, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, av 
avgörande betydelse att ansvaret ligger hos förvaringsanläggningarnas ägare. 
Medlemsstaterna bör också bära sitt ansvar och tillhandahålla finansiella resurser för säkert 
slutligt bortskaffande.

Ändringsförslag 20
Artikel 5

Kommissionen skall organisera ett 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och berörda industrier.

Kommissionen skall organisera ett 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och berörda parter senast 
den 30 juni 2010. 

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
eventuella behov av att utvidga 
exportförbudet till kvicksilverföreningar 
och produkter som innehåller kvicksilver, 
att utvidga förvaringsskyldigheten till 
metalliskt kvicksilver från andra källor 
samt att fastställa tidsgränser för förvaring 
i anläggningar som är särskilt avsedda och 
utrustade för tillfällig förvaring av 
metalliskt kvicksilver.

Informationsutbytet skall särskilt gälla 
behovet av att utvidga 
förvaringsskyldigheten till metalliskt 
kvicksilver från andra källor och av att 
fastställa tidsgränser för förvaring i 
underjordiska saltgruvor eller 
ovanjordiska anläggningar som är särskilt 
avsedda och utrustade för tillfällig 
förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

Ett omfattande och kontinuerligt samråd med berörda parter pågick under utarbetandet av 
gemenskapens kvicksilverstrategi och denna förordning. Berörda parter, däribland 
medlemsstater, industrin och icke-statliga organisationer på miljö- och hälsoområdet, bör 
delta i informationsutbytet.

Ändringsförslag 21
Artikel 6, punkterna 2 och 3

2. Medlemsstaterna skall senast 
den 30 november 2014 informera 
kommissionen om förordningens 
tillämpning och marknadseffekter på deras 
territorium. Medlemsstaterna skall på 
begäran av kommissionen lämna denna 
information tidigare än den dag som 
anges i första stycket.

2. Medlemsstaterna skall upprätta ett 
register över köpare, säljare och handlare 
av kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar och samla in 
relevant information. De skall informera 
kommissionen om förordningens 
tillämpning och marknadseffekter på deras 
territorium vartannat år och senast 
sex månader efter utgången av den period 
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som omfattas. Kommissionen skall 
offentliggöra informationen i en 
kortfattad rapport inom ett år efter det att 
medlemsstaterna lämnat in den. Den 
första omgången med information skall 
omfatta åren 2007–2008 och skall 
överlämnas till kommissionen senast den 
30 juni 2009 och offentliggöras senast 
den 30 juni 2010. Informationen skall 
tillhandahållas i ett format som skall 
fastställas av kommissionen senast 
den ...*.

3. Den information som avses i punkt 2 
skall åtminstone innehålla uppgifter om

3. Den information som avses i punkt 2 
skall åtminstone innehålla uppgifter om

a) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
till eller från gemenskapen,

a) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar som transporteras 
till eller från gemenskapen,

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver som transporteras 
mellan länder inom gemenskapen.

b) volymer, priser, ursprungs- och 
bestämmelseland samt avsedd användning 
för metalliskt kvicksilver, cinnober och 
kvicksilverföreningar som transporteras 
mellan länder inom gemenskapen.

__________
* Ett år efter ikraftträdandet av denna 
förordning.

Motivering

När exportförbudet införs kommer det också att behövas ett effektivt övervakningssystem för 
att man skall kunna se till att kvicksilver inte säljs olagligt på de globala marknaderna. Det 
bör upprättas ett system för spårning av handel med vars hjälp man kan registrera all import 
och export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar mellan medlemsstaterna och 
mellan EU och tredjeländer i vilka handeln inte är begränsad.

Ändringsförslag 22
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterna skall föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till 
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att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna 
skall vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall 
anmäla påföljdsbestämmelserna till 
kommissionen senast ...* och alla senare 
ändringar som gäller dem så snart som 
möjligt.
__________
* Ett år efter ikraftträdandet av denna 
förordning.

Motivering

Denna artikel är en standardbestämmelse om påföljder för överträdelser.

Ändringsförslag 23
Artikel 6b (ny)

Artikel 6b
Kommissionen och medlemsstaterna skall 
främja ökad medvetenhet och garantera 
allmän tillgång till information om 
exportförbudet för metalliskt kvicksilver, 
cinnober och kvicksilverföreningar samt 
om säker förvaring av metalliskt 
kvicksilver.

Motivering

En ökad allmän tillgång till information om exportförbudet för metalliskt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt spridning av denna information bidrar till ett effektivare skydd av 
människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 24
Artikel 7

1. Kommissionen skall utvärdera 
förordningens tillämpning och 
marknadseffekter i gemenskapen, med 
beaktande av den information som avses i 
artikel 6.

1. Kommissionen skall utvärdera 
förordningens tillämpning och 
marknadseffekter i gemenskapen, med 
beaktande av den information som avses i 
artiklarna 5 och 6.

2. Kommissionen skall senast 
den 30 juni 2015 lämna en rapport till 

2. Kommissionen skall senast 
den 30 juni 2012 lämna en rapport till 
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Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
skall vid behov innehålla förslag om 
översyn av denna förordning.

Motivering

Efter en viss genomförandeperiod och i överensstämmelse med ändringen av datumet för 
exportförbudet måste effektiviteten hos de föreslagna lagstiftningsåtgärderna bedömas med 
målet att utarbeta en övergripande rapport med förslag om översyn.
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MOTIVERING

Inledning

Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor, särskilt för barnens 
nervsystem som ännu håller på att utvecklas. De är också skadliga för ekosystem och vilda 
djur och växter. Kvicksilverföroreningar, som först betraktades som ett akut men lokalt 
problem, ses nu också som ett globalt, diffust och kroniskt problem. Höga doser kan vara 
dödliga för människor, men även relativt låga doser kan ha allvarliga effekter på utvecklingen 
av nervsystemet, och de har nyligen kopplats till eventuellt skadliga effekter på 
hjärt-kärlsystemet, immunsystemet och det reproduktiva systemet. Kvicksilver hämmar också 
den mikrobiologiska aktiviteten i marken och betraktas som ett prioriterat farligt ämne i 
vattenramdirektivet. I miljön kan kvicksilver förvandlas till metylkvicksilver, som har 
förmågan att bioackumuleras och koncentreras i näringskedjor, särskilt i den marina 
näringskedjan. Metylkvicksilver kan lätt passera både placentabarriären och 
blod-hjärnbarriären.

Tillgången i EU

Kvicksilver förekommer naturligt i miljön och det uppträder i olika former. I sin rena form är 
det känt som ”elementärt” eller ”metalliskt” kvicksilver (Hg(0)). Kvicksilver förekommer 
sällan i naturen som en ren, flytande metall. Däremot förekommer det ofta i föreningar och 
oorganiska salter.

De viktigaste kvicksilverkällorna i EU är följande:

– Överskott från kloralkaliindustrin vid övergång till kvicksilverfria processer eller vid 
stängning av en anläggning (avveckling av anläggning).

– Kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid brytning och smältning av andra 
metaller än järn (zink, koppar, bly, guld, silver och andra malmer). Om kvicksilvret inte 
utvinns i form av metalliskt kvicksilver kan biprodukten från denna process vara 
kalomel (kvicksilverklorid), beroende på reningsprocessen.

– Kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid rening av naturgas.

– Återanvänt kvicksilver från produkter som innehåller kvicksilver (lysrör, batterier, 
tandamalgam, mät- och kontrollutrustning, strömavbrytare) och från tillverknings- och 
processavfall.

– Kvicksilverlager som ackumulerats under tidigare år av mellanhänder och handlare 
såsom Mayasa. 
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Världens största kvicksilvergruva finns i Almadén i Spanien. Kvicksilverbrytningen i
Almadén har varit nedlagd sedan 2003. Ägarbolaget Mayasa samlar däremot in och bedriver 
internationell handel (främst med utvecklingsländer) med kvicksilver från Västeuropas 
avvecklade kloralkalianläggningar, samt med kvicksilver från andra källor.

Kommissionens förslag angående EU:s exportförbud för kvicksilver och förvaring av 
kvicksilveröverskott

Eftersom kvicksilver är farligt och eftersom det finns alternativa kvicksilverfria processer
rekommenderade Oslo-Paris-kommissionen (OSPAR) 1990 att alla kvicksilvercellbaserade 
kloralkalianläggningar skulle gå över till kvicksilverfri teknik senast 2010 
(PARCOM-beslut 90/3). 

I Europaparlamentets resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi (mars 2006) 
uppmanades kommissionen att vidta åtgärder för att genomföra PARCOM-beslut 90/3. 
Förutom att kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar ger upphov till kvicksilverutsläpp
måste de stora mängderna kvicksilver i anläggningarnas celler hanteras på ett miljöriktigt sätt 
då man går över till kvicksilverfri teknik. För att undvika att detta kvicksilveröverskott
strömmar in på världens kvicksilvermarknader antogs i oktober 2006 ett förslag till förordning 
om införande av exportförbud för metalliskt kvicksilver senast den 1 juli 2011. Förslaget 
innehåller parallella bestämmelser om säker förvaring av det kvicksilveröverskott som främst 
kommer att härröra från avvecklade kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar, i syfte att 
förhindra att kvicksilvret återförsäljs. För närvarande finns det cirka 12 000 ton kvicksilver i 
kvicksilverceller i Europa. Euro Chlor (EU:s kloralkaliindustriförbund) har därför av 
kommissionen ombetts att utforma ett frivilligt avtal för förvaring av överskottskvicksilver 
från kloralkaliindustrin, vilket förbundet har gått med på eftersom man har insett att förvaring
kommer att behövas.

En förvaringsskyldighet föreslås gälla för metalliskt kvicksilver som inte längre används inom 
kloralkaliindustrin, kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid produktion av andra 
metaller än järn och kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid rening av naturgas. I 
enlighet med lagstiftarens avsikt omfattar förvaringsskyldigheten inte återanvänt kvicksilver 
från produkter som innehåller kvicksilver.

Föredragandens rekommendationer

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Han anser dock att det krävs vissa 
ändringar för att man bättre skall kunna skydda människors hälsa och miljön. Därför föreslår 
föredraganden ett antal ändringar som huvudsakligen rör följande frågor:
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Datumet för exportförbudet

Eftersom EU exporterar mer kvicksilver totalt än någon annan region i världen kommer ett 
tidigt exportförbud, tillsammans med andra internationella åtgärder, avsevärt att minska de 
oproportionerliga effekter av kvicksilverexponering som drabbar utvecklingsländerna på 
grund av de stora kvicksilvertillgångarna. Tills exportförbudet träder i kraft kommer 
kvicksilver från EU att fortsätta att komma in på marknaden, vilket ökar risken för 
människors hälsa och miljön. Det föreslagna förbudet bör alltså genomföras så snart som 
möjligt, helst senast 2009.

Kommissionen, liksom det luxemburgska ordförandeskapet, har tidigare föreslagit att ett 
exportförbud skall införas 2008.

Omfattningen av exportförbudet för kvicksilver

För att förordningen skall bli rättvis och enkel bör exportförbudet omfatta även 
kvicksilverföreningar. Kvicksilverföreningar (utom kvicksilversulfid) klassificeras som 
giftiga från 0,5 % och vissa specifika ämnen till och med vid en lägre koncentration.

Föredraganden förordar att man låter exportförbudet för kvicksilver omfatta även 
kvicksilverföreningar. Det finns en befogad oro över att kvicksilver kan komma att exporteras 
till andra länder i form av kvicksilverföreningar, vilka producerats exempelvis vid brytning 
och smältning av andra metaller än järn (som kalomel Hg2Cl2), och att kvicksilvret
konverteras till elementärt kvicksilver för vidare användning där. Föredraganden anser att ett 
allmänt exportförbud som omfattar kvicksilverföreningar kommer att bidra till en minskning 
av kvicksilverutsläppen och mängden kvicksilver i omlopp. Vidare kan man genom ett 
exportförbud för kvicksilverföreningar förhindra att föreningar med hög kvicksilverhalt 
används som råvara vid bearbetning av metalliskt kvicksilver. Härigenom kan ett möjligt 
kryphål i förordningen undvikas.

Vidare kan ett exportförbud för cinnober förhindra att mineraler och föreningar med hög 
kvicksilverhalt används som råvara vid bearbetning av metalliskt kvicksilver.

Produkter som innehåller kvicksilver och som omfattas av gemenskapens begränsningar 
angående användning och utsläppande på marknaden bör också omfattas av förbudet. EU bör 
undvika dubbla standarder. Produkter som innehåller kvicksilver och som är förbjudna i EU 
bör inte exporteras till länder där de eventuellt ännu inte är reglerade.

Europaparlamentet (mars 2006) har begärt att exportförbudet skall omfatta 
kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, vilka redan nu är eller snart 
kommer att vara föremål för gemenskapens begränsningar angående användning och 
utsläppande på marknaden.
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Import av kvicksilver

Föredraganden anser att kommissionen bör överväga ett förbud mot import av kvicksilver till 
EU för att se till att EU:s kvicksilvertillgångar motsvarar gemenskapens efterfrågan, 
förvaringsskyldigheter och strategier för främjande av återvinning av kvicksilver från avfall
och produkter. Det är inte klokt att förvara kvicksilver som har sitt ursprung i EU samtidigt 
som man importerar kvicksilver för motiverad användning i EU.

System för spårning av handel

Det bör upprättas ett system för regelbunden spårning av import och export av metalliskt 
kvicksilver och kvicksilverföreningar till och från EU och av handeln inom gemenskapen. 
Europaparlamentet (mars 2006) har begärt att ett system för spårning av handel med 
kvicksilver skall upprättas innan exportförbudet träder i kraft.

Spårningssystemet kommer att garantera öppenhet i handeln och göra det möjligt för 
kommissionen och berörda parter att lätt bedöma utvecklingar som motverkar förbudets syfte 
och effektivitet.

Medlemsstaterna bör regelbundet lämna information till kommissionen, som i sin tur bör 
offentliggöra denna information.

Säker och hållbar lösning för förvaring av kvicksilveröverskott

Kvicksilveröverskottet måste förvaras/bortskaffas. Allt kvicksilveröverskott bör till slut 
bortskaffas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Bortskaffande av metalliskt kvicksilver genom placering i saltgruvor ger anledning till djup 
oro när det gäller den långsiktiga miljösäkerheten. Det faktum att kvicksilver är flytande och 
frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara ämnet intakt utan att de trummor som 
används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och avge ångor ger fortfarande anledning till 
oro.

Kvicksilver som utvunnits ur cinnober bör också förvaras. Att tillåta användning av 
kvicksilver som utvunnits ur cinnober skulle nämligen innebära att man tillför marknaden 
ytterligare kvicksilver, vilket strider mot förordningens syfte.

Föredraganden anser att tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver bör tillämpas före det 
slutliga bortskaffandet tills säkra tekniker för bortskaffande har utvecklats och bedömts till 
fullo. Mängden kvicksilver i fråga är relativt liten. På grund av den höga densiteten kommer 
kvicksilveröverskottet på cirka 12 000 ton från kloralkaliindustrin att ha en volym på kring
1 000 kubikmeter.

Det bör fastställas ett ramverk med minimivillkor för förvaring som kan garantera 
kontinuerlig övervakning, minimistandarder avseende säkerhet, regelbunden och öppen 
rapportering, förhandsplanering och projektering, leveranssäkerhet samt påföljder för 
underlåtenhet.
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I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör ansvaret under den tillfälliga 
förvaringen ligga hos förvaringsanläggningens ägare.

Medlemsstaterna bör bära det administrativa och finansiella ansvaret för ett säkert slutligt 
bortskaffande.

Europaparlamentet (mars 2006) har efterlyst rättsligt bindande åtgärder som kan garantera att 
allt kvicksilver från kloralkaliindustrin inte släpps ut på marknaden igen och att det kan 
förvaras på ett säkert sätt, på säkra platser, under kontinuerlig övervakning och på en plats där 
aktiva åtgärder kan vidtas omedelbart om behov uppstår. Vidare har parlamentet begärt 
minimistandarder avseende säkerhet, regelbunden och öppen rapportering, förhandsplanering 
och projektering, påföljder och sanktioner. Parlamentet har också betonat hur viktigt det är att
man tillämpar principen om att förorenaren betalar i samband med förvaring och att de 
industrisektorer som ansvarar för kvicksilverproduktion bör bidra till finansieringen av säker 
förvaring av kvicksilveröverskott.
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