
© 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1994

47 

EUROMETAUX 

Mati Sallert, Boliden Mineral AB, Boliden 

Eurometaux representerar EU-ländernas gemensamma intressen inom 
ickejärnmetallområdet. 

Eurometaux är kontaktorgan mellan industrin och EU-kommissionen i 
frågor som berör ickejärnmetallindustrin direkt eller indirekt. 

Inom EU-länderna består gruv-, primär- och sekundärsmältverk, raffina
derier och halvfabrikatsverk av omkring 3 000 anläggningar med ca 
300 000 anställda. Omsättningen rör sig kring 30 M ECU. 

Ursprung 

Eurometaux tillkom efter att Rom-fördraget hade tecknats och hette till att 
börja med Committe de Liasion (Cdl). Den har successivt vuxit i takt med 
att EG, numera EU, har expanderat. 

Eurometaux lyder sedan 1981 som en internationell organisation under 
belgisk lag. 

Målsättning 

Eurometaux' huvudsakliga uppgifter är att engagera sig i frågor som rör 
eller påverkar ickejärnmetallindustri i EU's medlemsländer. 

Den har också som sin uppgift att informera medlemmarna om de regler, 
lagar och policies som utvecklas i EU-kommissionen. 

Kontakten från Eurometaux sker i huvudsak med de olika branschorganen 
i respektive land. 

Eurometaux fungerar också som remissinstans och svarar för att samla 
industrins synpunkter och förmedla dem till EU-kommissionen. 

Den kan också nyttjas som ett samarbetsorgan med EU i väsentliga frågor 
som rör ickejärnmetallbranschen. 

En betydande roll har Eurometaux i att ur EU's generella regler identifiera 
de frågor som indirekt kan komma att beröra ickejärnmetallindustrin och 
detta kan gälla både producenter och konsumenter. 
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Omfattning 

Sammanfattningsvis centrerar Eurometaux' aktiviteter kring 

tillgång av råvaror inom EU 
handelspolitik 
industripolitik 
den interna marknaden 
relationer med länder utanför EU 
hälsa/miljöskydd 
inre miljö 
forskning och utveckling 

Eurometaux' aktiviteter är centrerade mot Eu-kommissionen, minister
rådet, Europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommitten, som är 
kopplad till beslutsmekanismerna inom EU. 

EU-ländernas ickejärnmetallindustri är en betydande producent, som 
förser ett stort antal avnämare med råvaror och halvfabrikat. 

lckejärnmalmsindustrin består av gruvor, smältverk, primära såväl som 
sekundära, raffineringsverk och halvfabrikatstillverkare inom lättmetall, 
såsom aluminium, litium, magnesium, titan, etc; tungmetaller såsom 
kadmium, koppar, bly, nickel, tenn, zink etc; ädelmetallerna guld, platina, 
silver mm och de mer sällsynta metallerna gallium, germanium, niob o s v 
och deras legeringar. 

Den europeiska ickejärnmetallindustrin förser en ansenlig mängd industri
produkter till bl a högteknologisektorn såsom flyg-, försvars-, rymd-, 
elektronik- och telekommunikationsindustrin, såväl som till den tyngre 
industrin , såsom byggnads-, transport-, el- och kemiindustrin. Dess 
produkter når också oss konsumenter i det dagliga livet i form av hushålls
maskiner, kontorsförnödenheter och förpackningar. 

Den europeiska industrin är modern och placerad i ett av världens större 
konsumentområden. 

Medlemmar och organisation 

Det är enbart branschorganisationer som kan vara anslutna till 
Eurometaux, vilket är ganska naturligt med hänsyn till de frågor som 
bearbetas. Representanter för dessa branchorganisationer utgör exekutiv
kommitten som är det beslutande organet, styrelsen, för Eurometaux. 

Den operativa ledningen handhas av en generalsekreterare som till sitt 
förfogande har en liten stab av experter inom de olika disciplinerna. 

Arbetet bedrivs sedan i de olika undergrupperna som består av 
industrirepresentanter och med en av dessa som ordförande. Bilaga 1. 
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Europas industri karaktäriseras av att inom EU-länderna finns huvuddelen 
av metallproduktionen, medan däremot råvarubasen är svag, d v s 
gruvproduktionen har varit nedåtgående. EU måste sålunda importera 
stora mängder råvaror. Konsumtionen är å andra sidan hög. 

Detta har sannorlikt varit en av orsakerna till varför Eurometaux tidigt var 
intresserat av att knyta till sig även EFTA-länderna. Sverige är jämte 
Spanien, Portugal och Irland en av de större råvaruproducenterna i 
Europa. 

Sålunda erbjöd Eurometaux EFTA-länderna under slutet av 1980-talet att 
bli associerade medlemmar i Eurometaux. 

De senaste årens utveckling, där allt fler läder aviserat eller sökt inträde i 
EU, har medfört att Eurometaux nu behandlar alla lika och erbjuder EFTA
länderna fullvärdigt medlemskap. 

Sex svenska företag med intresse för EG åtog sig Eurometaux
bevakningen 1988 och Kemikontoret nyttjades som gemensamt organ, 
som sökte medlemskap. 

Nuvarande arbetsuppgifter 

De viktigaste frågorna för Eurometaux är för närvarande 

Råvarorna i miljön 
Basel konventionen 
de nyligen avslutade GATT-förhandlingarna 
handelssituationen med de forna öststaterna 

Framför allt på aluminiumsidan har det sedan Sovjetunionens 
sammanbrott skett stora kontrollerade och okontrollerade utflöden. Det är 
då framför allt den europeiska marknaden som fått känna av detta inflöde, 
som väl kan sägas ha skett till dumpade priser. Liknande situation, fast i 
mindre skala, har sedemera skett med de flesta metaller. 

En viktig fråga är här att försöka begränsa effekterna av detta samtidigt 
som man diskuterar olika former av hjälpinsatser, ämnade till att få igång 
en civil inhemsk konsumtion där metallerna är en viktig komponent. 

För att förstärka den europeiska gruvnäringen har Eurometaux' 
undergrupp för gruvor etablerat en högre profil och benämns numera 
Euromines. Syftet är att hos kommissionen bringa förståelse för 
branschens förutsättningar och villkor. Baktanken här är att utröna ifall det 
ånyo kan finnas förutsättningar för att etablera gruvdrift i de gamla 
gruvnationerna som Tyskland, Frankrike, Belgien, m fl. 
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Metallerna i miljön har under senare tid kommit alltmer i fokus. Dess effekt 
på miljö och människa granskas av FN, WHO, OECD, Nordiska Rådet, 
m fl. Industrin kommer att tvingas att vidtaga åtgärder i att begränsa ut
släpp såväl som att vara berett att överge användningsområden som ger 
oönskade hälso- och miljöeffekter. Industrin måste också i större utsträck
ning själv ta initiativ till undersökningar angående sina produkters miljö
påverkan. Eurometaux kan här nyttjas till samordning av dessa aktiviteter. 

Kostnader 

Hela Eurometaux' budget omspänner ca 35 MBEF (belgiska franc), 
motsvarande ca 8 MSEK. Denna kostnad delas ut till medlemsländerna 
enligt en formel som baseras på respektive lands produktion av metaller 
och halvfabrikat. Sveriges andel är för närvarande 4,5 %. 
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